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Urodził się 5 maja 1819 roku w majątku Ubiel koło Mińska w rodzinie ziemiańskiej 
o patriotycznych tradycjach. Jego ojciec Czesław uczestniczył w kampanii napoleoń-
skiej. O wczesną muzyczną edukację przyszłego kompozytora dbała matka, Elżbieta, z 
domu Madżarska, która uczyła go gry na fortepianie. W 1827 roku, gdy miał osiem lat, 
rodzice postanowili przenieść się do Warszawy, by zapewnić mu dobre wykształcenie. 
Zamieszkali na Żoliborzu, a potem w Pałacu Staszica na Krakowskim Przedmieściu. Staś 
uczęszczał do gimnazjum pijarów, a muzyki zaczął go uczyć August Freyer, organista 
w kościele ewangelicko-augsburskim. Po przenosinach do Mińska od 1830 r. uczył się 
muzyki u pianisty i dyrygenta Dominika Stefanowicza. Podczas pobytu w Wilnie poznał 
swoją przyszłą żonę, Aleksandrę Müller, córkę gospodyni domu, w którym mieszkał ze 
swym stryjem. W domu nazywano ją Aliną, Moniuszko pisząc do niej liczne listy zwał ją 
Olesią. Wkrótce, w wieku zaledwie 17 lat, oficjalnie zaręczył się z nią.

Ponieważ Szkoła Główna Muzyki prowadzona przez Józefa Elsnera, w której uczył 
się między innymi Fryderyk Chopin, została zamknięta po powstaniu listopadowym, by 
kształcić się dalej, Moniuszko musiał wyjechać na studia do Berlina. Od 1837 r. uczył się 
tam harmonii, kontrapunktu, instrumentacji i dyrygentury pod kierunkiem Carla Friedri-
cha Rungenhagena, dyrektora Towarzystwa Muzycznego Singakademie. Pisał wtedy pie-
śni, utwory na fortepian, fugi, kanony, kwartet smyczkowy, pierwsze utwory sceniczne. 
Jego Trzy śpiewy do słów Adama Mickiewicza, wydane w Berlinie, zostały dobrze oce-
nione przez krytyków „Allgemeine Musikalische Zeitung” i poznańskiego „Tygodnika 
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Literackiego”. W Berlinie często chodził na koncerty, poznawał repertuar operowy, usły-
szał też oratoria Paulus Mendelssohna i Mesjasz Haendla. Sam uczył się dyrygowania, 
akompaniował śpiewakom, brał udział w próbach prowadzonych przez Rungenhagena i 
innych dyrygentów. 

Po trzech latach wrócił do Wilna w roku 1840, gdzie wziął ślub z Aleksandrą Müller, 
zaczął pracę organisty w tamtejszym kościele św. Jana i uczył prywatnie gry na for-
tepianie. Jednocześnie zorganizował amatorski zespół chóralny oraz orkiestrę, z który-
mi wykonał Requiem Mozarta, fragmenty oratoriów Stworzenie świata Józefa Haydna i 
Paulus Mendelssohna. Podczas podróży artystycznych do Petersburga wykonywał swoje 
utwory, poznawał znanych rosyjskich kompozytorów, m.in. Michaiła Glinkę, Aleksandra 
Dargomyżskiego, z którym bardzo się zaprzyjaźnił, w jednym z listów nazywał go rodzo-
nym starszym bratem, dedykował mu też swoją piękną uwerturę Bajka.

Operę zatytułowaną Halka (od imienia głównej bohaterki) ukończył w połowie roku 
1847 i próbował wystawić ją w Warszawie - ostatecznie w tej pierwszej, dwuaktowej 
wersji wykonał ją w Wilnie w roku 1848. W 1848 roku w Wilnie poprowadził wyko-
nanie opery Halka w pierwszej, dwuaktowej wersji. Dopiero 11 lat później, 1 stycznia 
1858 r. odbyła się warszawska premiera nowej, czteroaktowej wersji tej opery, przyję-
tej z ogromnym entuzjazmem przez publiczność i krytyków. Był to przełom w życiu 
kompozytora. Z dnia na dzień stał się sławny. W tym samym roku zostało mu powierzone 
stanowisko dyrektora opery warszawskiej. Po podróży artystycznej do Francji i Niemiec, 
gdzie spotkał się między innymi z Franciszkiem Lisztem, w listopadzie 1858 r. przeniósł 
się do Warszawy z całą rodziną (miał wtedy już dziesięcioro dzieci). Jego własna opera 
Flis była pierwszym dziełem, jakim wówczas dyrygował. W tych warunkach, gdy miał 
do dyspozycji zespół muzyczny i dużą scenę, szybko powstawały jego następne opery: 
Hrabina (1859 r.), Verbum nobile (1860 r.) i Straszny dwór (1863 r.), którego premiera we 
wrześniu roku 1865, po klęsce powstania styczniowego, miała tak wielkie powodzenie, 
że władze carskie zakazały dalszych spektakli po zaledwie trzech przedstawieniach. 

W tym czasie, podobnie jak w innych okresach swojego życia, Moniuszko borykał 
się z trudnościami finansowymi, o czym pisał w korespondencji: -Ze mną dzieje się za-
wsze to samo. Nie płacone długi i procenta pochłaniają wszystkie moje dochody - frag-
ment listu do Edwarda Ilcewicza z sierpnia 1865 r. Z kolei wcześniej, w lutym tego roku 
jego kantata Widma do słów Dziadów Mickiewicza odniosła wielki sukces we Lwowie, 
gdzie jak sam pisał - W chórze było osób czterdzieści. Śpiewaczkę miałem znakomitą. O 
barytonie jako o ryczywole zamilknąć wolę.

Kolejny sukces przyniosło mu trzy lata później wykonanie Sonetów krymskich skom-
ponowanych w roku 1867 do wierszy Mickiewicza. - Sonety ułożone w muzykę! - rzecz 
rzadka, prawie nie praktykowana - pisał z podziwem Oskar Kolgerg w recenzji dzieła. 
W 1868 i 1869 roku Halka została z wielkim powodzeniem wystawiona w Pradze i Mo-
skwie. Od 1864 r. uczył harmonii, kontrapunktu i kompozycji w Instytucie Muzycznym 
w Warszawie, gdzie jego uczniem był późniejszy świetny kompozytor, wybitny symfo-
nik Zygmunt Noskowski (1846-1909). Stanisław Moniuszko zmarł nagle na atak serca 
4 czerwca 1872 r. w Warszawie, a uroczystości pogrzebowe stały się wielką manifesta-
cją społeczną - 80 tysięcy ludzi wypełniło ulice i towarzyszyło żałobnemu pochodowi 
zmierzającemu od Krakowskiego Przedmieścia przez Senatorską, Bielańską, Nalewki na 
cmentarz Powązkowski. 
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Od redakcji / From The Editorial Office

 

Rozpoczęty Nowy Rok 2019 jest kolejnym odcinkiem drogi naszego życia. Przed każ-
dym z nas jest wiele chwil, wydarzeń, wyzwań, obowiązków, ale także i radości, nadziei 
i miłości. W dużej mierze kształt realizacji tego co nas spotka jako wyzwanie i zadanie 
zależeć będzie od nas, naszej woli przyjęcia i zaakceptowania tego novum. Wchodzimy 
w ten czas, gdy w świecie toczy się wiele wydarzeń, gdy wielu żyje prawdziwą radością, 
ale wielu przeżywa trwogę, niepokój, ból, walkę z samym sobą, walkę ze złem. Wchodzi-
my w tę nową rzeczywistość, gdy obok nas dzieje się tak wiele, gdy często nie nadążamy 
za faktami, które wzywają, absorbują, kształtują nas w jakimś sensie. 

Nie sposób przywołać w tym momencie czasu spotkania młodzieży z Ojcem Świętym 
Franciszkiem w Panamie. Tematem spotkania wyznaczonym przez papieża, są słowa Matki 
Bożej, zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Łukasza: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się 
stanie według słowa twego” (Łk 1,38). Wśród przewodników dla młodzieży zgromadzonej 
na Światowych Dniach Młodzieży są m.in. św. Marcin de Porres, św. Róża z Limy, bł. Oskar 
Romero i św. Jan Bosco – jeden z najbardziej czczonych świętych w Panamie. Organizatorzy 
podkreślają, że licząca ok. 3,5 mln mieszkańców Panama, to najmniejszy spośród krajów, 
który organizował dotąd Światowe Dni Młodzieży. Jest to więc największe wydarzenie w 
historii kraju. Ważnym kontekstem obchodów ŚDM jest także obchodzony w 2019 roku 
jubileusz 500-lecia założenia Panamy – pierwszego miasta na kontynencie amerykańskim. 
Trzeba jednoznaczne podkreślić, że Światowe Dni Młodzieży w Panamie są doskonałym 
przedłużeniem synodu poświęconego młodym. Ojciec Święty Franciszek chce się dzielić ra-
dością Ewangelii, ale zarazem pokazać, że młodzi są integralną częścią Kościoła, a nie tylko 
przedmiotem troski duszpasterskiej. Najlepszym dla młodych sposobem przemiany świata 
jest stanie się ewangelizatorami ich rówieśników. To sami młodzi muszą ewangelizować 
młodych. To oni mają najlepszą możliwość dotarcia do swych rówieśników, szczególnie 
tych, którzy z Kościołem nie mają żadnych punktów stycznych. Świadectwo młodych może 
być przekonywujące ponieważ dzielą oni ze swymi rówieśnikami nie tylko wiek, ale rów-
nież wspólną kulturę, marzenia, to wszystko, co charakteryzuje młode pokolenie

Przeżywamy rok 2019 jako rok Jubileuszowy poświęcony 40 rocznicy pierwszej wi-
zyty Jana Pawła II w Ojczyźnie. Pamiętamy to historyczne wydarzenie na Placu Zwy-
cięstwa, tę Eucharystię i słowa do dziś powtarzane: „Niech zstąpi Duch twój i odnowi 
oblicze ziemi, tej ziemi”. Doskonale pamiętamy, że po tej Mszy św. na Placu Zwycięstwa 
Polska się zmieniła. Wprawdzie do dziś trwają spory na ile wypowiedziane wtedy słowa 
Jana Pawła II o „Duchu Świętym, który odnawia oblicze ziemi” wpłynęły na późniejsze 
polityczne przemiany w kraju, lecz nikt nie kwestionuje owych zmian. Zarówno socjo-
logowie, historycy, jak i księża są zgodni, że papieska pielgrzymka zmieniła na pewno 
mentalność Polaków. W spotkaniach z papieżem wzięło udział 10 milionów ludzi, którzy 
zobaczyli, że jest ich tak dużo, a władza nic im nie może zrobić. Byli wolni, życzliwi dla 
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siebie. Przekonali się, że mogą bez lęku klaskać podczas kontrowersyjnych dla władz 
fragmentów kazań papieskich. Odetchnęli pełną piersią. Dziś, według najnowszego son-
dażu CBOS, aż 78 procent Polaków jest przekonana, że pierwsza pielgrzymka Jana Paw-
ła II do ojczyzny przyczyniła się do powstania „Solidarności”, do obalenia komunizmu i 
odzyskania przez Polskę niepodległości w 1989 r. Jednocześnie aż 70 procent badanych 
podkreśla, że świadectwo życia Jana Pawła II spowodowało przemianę ich własnego 
życia. Tyle samo z nas uważa, że zna treść nauczania papieża.

Nadal jako Polacy przeżywamy 100. Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W wielu miejscach Ojczyzny nadal organizowane są różne uroczystości z tym związane. W 
związku z tym i to wydarzenie zapewne przyczyniło się do zmiany naszego myślenia, na-
szej mentalności, naszego wartościowania. Godny podkreślenia jest fakt, że zdecydowana 
większość Polaków (89 proc.) uważa, że bycie patriotą jest ważne. To wzrost aż o 17% w 
porównaniu z badaniami z 2016 roku. Patriotyzm jest uznawany za ważną postawę w społe-
czeństwie, a ponad 90 proc. respondentów określa siebie jako patriotę. Stulecie odzyskania 
przez Polskę Niepodległości jest doskonałym impulsem do narodowej, ale także osobistej 
refleksji. Wszyscy, bez podziałów, powinniśmy o tym wydarzeniu doskonale pamiętać. Hi-
storia nas uczy, historia nas zobowiązuje, historia wyznacza nam kolejną drogę życia. 

W tym roku przypada też 100. rocznica przywrócenia relacji dyplomatycznych ze 
Stolicą Apostolską, 80. rocznica wybuchy II wojny światowej i 100. rocznica ustano-
wienia Biskupstwa Polowego. Ponadto – jak co roku – obchodzone będą w Kościele 
w Polsce specjalne dni modlitwy m.in. w intencji misjonarzy, rodzin, migrantów, więź-
niów i prześladowanych chrześcijan. Z kolei podczas 67. posiedzenia Sejmu posłowie 
zdecydowali o ustanowieniu patronów 2019 roku. Uhonorowani będą: Gustaw Herling-
-Grudziński, Anna Walentynowicz, Stanisław Moniuszko. 20 maja 2019 r. minie 100 lat 
od urodzin jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. Jak przypomniano 
w uchwale: „Losy i twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego stanowią świadectwo 
cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i 
kryzysu wartości”. Anna Walentynowicz została kolejną patronką roku 2019. 15 sierpnia 
2019 r. przypada 90. rocznica urodzin tej wybitnej działaczki niepodległościowej Wol-
nych Związków Zawodowych i współtwórczyni Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”. Sejm zdecydował również o ustanowieniu 2019 r. Rokiem 
Stanisława Moniuszki. W tym roku przypada 200. rocznica urodzin kompozytora, dyry-
genta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej 
opery narodowej. Posłowie podkreślili w dokumencie, że Stanisław Moniuszko był wzo-
rem patrioty. „Utwory kompozytora do dziś stanowią inspirację dla wielu artystów, a w 
czasach jemu współczesnych tworzyły paletę barw, za pomocą której Polacy odmalo-
wywali najpiękniejsze odcienie patriotycznych uczuć i narodowej tożsamości”. W 1569 
r. w obecności króla Polski, wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta na sejmie 
walnym w Lublinie został podpisany akt realnej unii polsko-litewskiej. Dwa państwa: 
Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie powołały tym aktem „jedno 
nierozdzielne i nieróżne ciało – Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Przetrwała ona ponad 
200 lat, a unicestwiły ją dopiero połączone siły trzech zaborców”. 

Trudno jest wspomnieć i przywołać wszystkie rocznice, jubileusze, wydarzenia jakie 
nas czekają w bieżącym roku. Każdy bowiem z nas w swoim kalendarzu życia wpisane 
ma konkretne fakty, daty, które zapewne na swój sposób będą realizowane. Wydarzenia 
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naszego życia, naszych rodzin, bliskich wpiszą się choćby w pewnym stopniu w powyż-
sze zapowiedziane uroczystości i wydarzenia. 

W takim też klimacie wielu narodowych, ogólnopolskich, światowych, kościelnych 
uroczystości i jubileuszy przekazujemy Państwu kolejny, to jest szesnasty numer półrocz-
nika, czasopisma w całości poświęconego sprawom związanym z ojcostwem. Jest to więc 
można powiedzieć „jubileuszowy” numer, w którym autorzy artykułów podejmują wiele 
ważnych i aktualnych zagadnień głównie społeczno-prawno-pedagogicznych. Ponadto 
znajduje się wiele innych cennych materiałów z nauczania Kościoła, czy ważnych doku-
mentów lub informacji 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 katolickie dzieci i młodzieży.

Główny Urząd Statystyczny podaje, że w Polsce co dziewiąte dziecko wychowuje się 
bez ojca, a w Ameryce – co czwarte. Dzieci wychowujące się w pełnych rodzinach, czyli 
mające ojców fizycznie, nie zawsze mają ich psychicznie, stąd mówi się dziś o „wielkich 
nieobecnych” czy też „dzieciach zdradzonych przez ojca”. Natomiast ojcowie świadomi 
swej wielkiej roli i angażujący się w wychowanie dzieci to „aktorzy drugiego planu” (o 
nich mówi się w ujęciach socjologicznych lub psychologicznych zazwyczaj jako o grupie 
porównawczej dla ojców nieobecnych, uzależnionych czy sprawców domowej przemocy). 

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 wycho-
wania katolickiego młodego pokolenia. A wiemy, że celem wychowania katolickie-
go nie jest narzucenie ściśle określonej, konkretnej ideologii, ale przekazanie wartości 
ogólnych, stanowiących wspólne dobro ludzkości, wartości, którymi dzieci będą mogły 
się kierować w samodzielnym postępowaniu. Tak więc celem wychowania nie może 
być urabianie dzieci według jakiegoś konkretnego narzuconego wzoru, ale pomoc w 
tym, by stawały 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. Wychowuje 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.

Tradycyjne ojcostwo w zasadzie już nie istnieje. W dobie współczesności musiało 
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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.

Dziś ważnym jest pochylenie się nad kwestiami ojcostwa i to w różnym aspekcie. 
Do tego poniekąd obligują nas wyniki prowadzonych badań czy to wśród młodzieży, 
dzieci czy innych grup społecznych. Już na poziomie przedszkolnym zauważa się, iż 
koniecznym elementem w procesie funkcjonowania rodziny jest obecność ojca. Różne 
znaczenie ma obecność ojca i to, że okazuje on swoją miłość do dziecka w wychowaniu 
córek, a inne w wychowaniu synów, jednak w przypadku obu płci ważne, żeby dziecko 
czuło ojcowską miłość. Niepodważalnym faktem jest, że każdy ojciec ma do odegrania 
wielką rolę w wychowaniu swoich męskich potomków. Wynika to z dwóch prawidło-
wości dowiedzionych przez współczesnych psychologów i socjologów. Pierwsza z nich 
polega na tym, że każdy człowiek szybciej przyswaja sobie pewne cechy zachowania się 
przejawiane przez osobników tej samej płci niż płci odmiennej. Prawidłowość ta widocz-
na jest przede wszystkim u dzieci, które pozbawione doświadczeń w wielu dziedzinach 
życia niejako zmuszone są do naśladowania dorosłych. Szczególnie jest to zauważalne 
w internalizacji wielu ról społecznych związanych z płcią człowieka. Dziecko lepiej je 
sobie przyswaja, gdy ma możność obserwowania dorosłego człowieka tej samej płci w 
najróżniejszych sytuacjach życia codziennego.

Należy mieć nadzieję, że kolejny numer periodyku stanie się pomocą nie tylko dla 
specjalistów teoretyków, a więc dla wykładowców, naukowców, studentów, lecz także 
dla tych, którzy na co dzień zajmują się formacją i wychowaniem młodego pokolenia. 
Redakcja pragnie złożyć podziękowania wszystkim Autorom zamieszczonych tekstów za 
pozytywną odpowiedź i zaangażowanie, które zaowocowało powstaniem tej publikacji. 
Niech ci wszyscy, którzy wezmą do ręki niniejszy egzemplarz czasopisma, wzbogacą swoje myśle-
nie, wiedzę poprzez lekturę tekstów wprost poświęconych ojcostwu. Jednocześnie, niech uświado-
mią sobie, że Polska jest bogata wspaniałymi przykładami ojców duchowych, narodowych, rodzin-
nych. Niech więc to bogactwo, stanie się udziałem każdego czytelnika.

Z racji iż jesteśmy u progu Nowego 2019 Roku, Wszystkim życzymy, aby ten Nowy 
Rok był rokiem „bycia sobą i odczuwania głęboko tego, co smutne i twoje” i tego co 
radosne i prawdziwe bo też twoje…; by w Nowym Roku Pan Bóg dał każdemu z nas 
spotkać Człowieka, bo tylko Człowiek jest w stanie odkryć nasze wewnętrzne piękno 
i będzie „chciał mnie takiego, jaki jestem naprawdę...”; a każdemu życzymy spełnienia 
jego osobistych, tak bardzo osobistych życzeń, głęboko ukrytych w sercu i duszy.

ks. Jan Zimny

Ojciec Święty Franciszek
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PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA FRANCISZKA 
WYGŁOSZONE PODCZAS OTWARCIA ŚDM
W PANAMIE

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

 

Drodzy młodzi, dobry wieczór!
Jak dobrze spotkać się znowu i uczynić to na tej ziemi, która nas gości wieloma bar-

wami i z wielką serdecznością! Światowe Dni Młodzieży dotarłszy do Panamy znowu są 
świętem radości i nadziei dla całego Kościoła, a dla świata wielkim świadectwem wiary. 
Pamiętam, że w Krakowie niektórzy pytali mnie, czy zamierzam być w Panamie, a ja 
odpowiedziałem im: „Nie wiem, ale Piotr na pewno tam będzie. Piotr tam będzie”. Dzi-
siaj mówię wam z radością: Piotr jest z wami, aby świętować i odnowić wiarę i nadzieję. 
Piotr i Kościół idą z wami i chcą wam powiedzieć, byście się nie lękali, byście szli na-
przód z tą odnawiającą energią i stałym pragnieniem, które nam pomagają i mobilizują do 
bycia bardziej radosnymi i dyspozycyjnymi, do bycia bardziej „świadkami Ewangelii”. 
Iść naprzód, nie po to, aby tworzyć jakiś Kościół paralelny, bardziej „rozrywkowy” czy 
„cool” w wydarzeniu dla młodych, z jakimiś elementami dekoracyjnymi, jakby to miało 
uczynić was szczęśliwymi. Myślenie w ten sposób byłoby brakiem szacunku dla was i 
tego wszystkiego, co Duch mówi nam poprzez was.

Wręcz przeciwnie! Chcemy odkryć na nowo i rozbudzić wraz z wami nieustanną no-
wość i młodość Kościoła, otwierając się na nową Pięćdziesiątnicę (por. SYNOD POŚWIĘ-
CONY MŁODZIEŻY, Dokument końcowy, 60). Jest to możliwe tylko pod warunkiem, że 
podobnie, jak to przeżyliśmy już niedawno na Synodzie, potrafimy iść, słuchając siebie i 
słuchać, uzupełniając się nawzajem, jeśli potrafimy dawać świadectwo, głosząc Pana w 
służbie naszym braciom; jest to oczywiście konkretna służba. Wiem, że dotarcie tutaj wca-
le nie było łatwe. Wiem o wysiłkach, ofiarach, jakie podjęliście, aby móc uczestniczyć w 
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tym Dniu. Wiele dni pracy i poświęcenia, spotkania refleksji i modlitwy w znacznym stop-
niu sprawiają, że pielgrzymka stanowi nagrodę. Uczeń to nie tylko ten, który przybywa na 
dane miejsce, ale ten, który zaczyna zdecydowanie, który nie boi się podjąć ryzyka i wy-
ruszyć w drogę. Jego największą radością jest być w drodze. Nie baliście się zaryzykować 
i iść. Dzisiaj możemy tańczyć, bo to święto zaczęło się dawno temu w każdej ze wspólnot.

Pochodzimy z różnych kultur i narodów, mówimy różnymi językami, nosimy różne 
szaty. Każdy z naszych narodów przeżył różne historie i sytuacje. Wiele rzeczy może nas 
rozróżnić, ale nic z tego nie powstrzymało nas od spotkania i od cieszenia się z bycia ra-
zem. Jest to możliwe, ponieważ wiemy, że jest coś, co nas jednoczy, jest Ktoś, kto czyni 
nas braćmi. Wy, drodzy przyjaciele, podjęliście wiele wyrzeczeń, abyście mogli się spo-
tkać i stać się w ten sposób prawdziwymi mistrzami i budowniczymi kultury spotkania. 
Waszymi gestami i postawami, waszymi spojrzeniami, pragnieniami a nade wszystko wa-
szą wrażliwością zaprzeczacie i podważacie wszystkie te wypowiedzi, które koncentrują 
się i starają się stwarzać podziały, wykluczać i eliminować tych, którzy „nie są tacy, jak 
my”. A to dlatego, że wyczuwacie, iż „prawdziwa miłość nie znosi słusznych różnic, ale 
łączy je harmonijnie w wyższą jedność” (BENEDYKT XVI, Homilia 25 stycznia 2006; 
w: L’Osservatore Romano, wyd. pl. n. 3(281)/2006, s. 29.). Wręcz przeciwnie, wiemy, że 
ojciec kłamstwa woli lud podzielony i kłótliwy, niż lud, którzy uczy się pracować razem.

Uczycie nas, że spotkanie nie oznacza naśladowania jedni drugich lub myślenia w ten 
sam sposób, czy też życia w taki sam sposób i powtarzania tych samych rzeczy, słuchania 
tej samej muzyki lub noszenia koszulki tej samej drużyny piłkarskiej. Nie, nie to. Kultura 
spotkania jest wezwaniem i zaproszeniem, by mieć odwagę podtrzymywania wspólnego 
marzenia. Tak, marzenia wspaniałego i zdolnego do zaangażowania wszystkich. Marzenia, 
dla którego Jezus oddał swoje życie na krzyżu, a Duch Święty zstąpił i naznaczył je ogniem 
w dniu Pięćdziesiątnicy w sercu każdego mężczyzny i kobiety, w twoim i moim sercu, w 
oczekiwaniu, że znajdzie miejsce, by się rozwijać i wzrastać. Marzenie to nazywa się Jezus, 
jest zasiane przez Ojca z ufnością, że będzie wzrastać i żyć w każdym sercu. Marzenie, któ-
re płynie w naszych żyłach, wstrząsa sercem i sprawia, że tańczy za każdym razem, kiedy 
słyszymy: „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem. Po tej miłości, którą będziecie 
mieć jedni do drugich, wszyscy poznają, żeście uczniami moimi” (J 13,34-35).

Pewien święty pochodzący z tych krajów lubił mówić: „Chrześcijaństwo nie jest ze-
społem prawd, w które należy wierzyć, prawami, które należy przestrzegać lub zakazami. 
Postrzegane w ten sposób jest odpychające. Chrześcijaństwo to osoba, która mnie bardzo 
umiłowała, która pragnie i prosi o moją miłość. Chrześcijaństwo to Chrystus” (por. SAN 
OSCAR ROMERO, Homilía, 6 noviembre 1977); to rozwijanie marzenia, za które oddał 
On życie: miłować z tą samą miłością, z jaką On nas umiłował. Zadajemy sobie pyta-
nie: Co nas utrzymuje w jedności? Dlaczego jesteśmy zjednoczeni? Co nas pobudza do 
spotkania? Pewność wypływająca ze świadomości, że zostaliśmy umiłowani serdeczną 
miłością, której nie chcemy i nie możemy przemilczeć, a która wzywa nas, abyśmy od-
powiedzieli w ten sam sposób: miłością. To miłość Chrystusa nas przynagla (por. 2 Kor 
5,14). Miłość, która się nie narzuca ani nie przytłacza, miłość, która nie marginalizuje 
ani nie ucisza, miłość, która nie upokarza ani nie zniewala. Jest to miłość Pana, miłość 
codzienna, dyskretna i respektująca, miłość wolności i dla wolności, miłość, która leczy 
i uwzniośla. To miłość Pana, która wie więcej o powstaniach niż upadkach, o pojednaniu 
niż zakazach, o dawaniu nowej szansy niż potępieniu, o przyszłości niż przeszłości. Jest 
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to milcząca miłość pomocnej ręki w służbie i dawaniu siebie, która się nie pyszni.

Czy wierzysz w tę miłość? Czy jest to miłość, która jest warta zachodu? Jest to to samo py-
tanie i to samo powołanie, jakie otrzymała Maryja. Anioł zapytał ją, czy chce nieść to marzenie 
w swoim łonie i uczynić je żywym, uczynić je ciałem. Powiedziała: „Oto Ja służebnica Pańska, 
niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38). Maryja odważyła się powiedzieć „tak”. 
Odważyła się dać życie marzeniu Boga. O to samo anioł chce zapytać ciebie, ciebie i mnie: 
czy chcesz, aby to marzenie miało życie? Czy chcesz nadać mu ciało twoimi rękoma, twoimi 
stopami, oczyma, sercem? Czy chcesz, aby miłość Ojca otworzyła Tobie nowe perspektywy i 
prowadziła drogami, jakich nigdy sobie nie wyobrażałeś i o jakich nie myślałeś, nie marzyłeś 
ani nie oczekiwałeś, które radują i sprawiają, że serce śpiewa i tańczy? Czy będziemy umieli 
powiedzieć aniołowi, jak Maryja: oto my, słudzy Pana, nich nam się stanie…?

Drodzy młodzi: ten Dzień nie będzie źródłem nadziei z powodu dokumentu końcowe-
go, uzgodnionego przesłania czy programu do realizacji. Największym źródłem nadziei 
tego spotkania będą wasze twarze i modlitwa. Każdy powróci do domu z nową siłą, która 
rodzi się za każdym razem, gdy spotykamy się z innymi i z Panem, napełnieni Duchem 
Świętym, aby pamiętać i podtrzymywać to marzenie, które czyni nas braćmi. Jesteśmy 
powołani, abyśmy nie pozwolili na jego zamrożenie w sercu świata: gdziekolwiek się 
znajdziemy, niezależnie od tego, co będziemy czynili, będziemy mogli spojrzeć w górę 
i powiedzieć: „Panie, naucz mnie kochać tak, jak Ty nas umiłowałeś”. Czy chcecie to 
powtórzyć wraz ze mną?: „Panie, naucz mnie kochać tak, jak Ty nas umiłowałeś”.

Nie możemy zakończyć tego pierwszego spotkania bez podziękowań. Dziękuję wszyst-
kim, którzy z wielkim entuzjazmem przygotowali ten Światowy Dzień Młodzieży. Dzięku-
ję za odwagę, by budować i gościć, za powiedzenie „tak” Bożemu marzeniu, żeby widzieć 
swoje zjednoczone dzieci. Dziękuję arcybiskupowi José Ulloa i całemu jego zespołowi za 
dopomożenie w sprawieniu, aby dzisiaj Panama była nie tylko kanałem łączącym morza, 
ale także kanałem, w którym marzenie Boga stale znajduje inne małe kanały, aby wzrastać, 
pomnażać się i promieniować we wszystkich zakątkach świata. Przyjaciele, niech Jezus 
was błogosławi a Matka Boża Starsza (Santa Maria la Antigua), niech będzie z wami, aby-
śmy jak ona mogli mówić bez lęku: „Oto jestem. Niech mi się stanie”. Dziękuję

Panama 25.01.2019

*****

Panie, Ojcze miłosierdzia, na tej Cinta Costera, wraz z wieloma młodymi ludźmi przy-
byłymi z całego świata towarzyszyliśmy Twemu Synowi na drodze krzyża. Tej drodze, 
którą zechciał przebyć, aby nam ukazać, jak bardzo nas kochasz i jak bardzo jesteś zaanga-
żowany w nasze życie. Droga Jezusa na Kalwarię jest drogą cierpienia i samotności, która 
trwa w naszych czasach. Idzie On i cierpi w wielu obliczach, które cierpią z powodu za-
dowolonej i znieczulającej obojętności naszego społeczeństwa, które konsumuje i zużywa 
się, które ignoruje innych i siebie w cierpieniu swoich braci. Również my, twoi przyjaciele, 
Panie, dajemy się ponieść apatii i marazmowi. Niejednokrotnie pokonał nas i sparaliżował 
konformizm. Trudno było rozpoznać Ciebie w cierpiącym bracie: odwracaliśmy wzrok, by 
nie widzieć; chroniliśmy się w hałasie, by nie słyszeć; zakryliśmy usta, żeby nie krzyczeć.
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Zawsze ta sama pokusa. Łatwiej i „bardziej opłaca się” być przyjaciółmi w zwy-
cięstwach i chwale, w sukcesach i oklaskach; łatwiej jest być blisko tego, który jest 
uważany za popularnego i wygrywającego. Jak łatwo wpaść w kulturę znęcania się, 
molestowania i zastraszania.

Dla Ciebie tak nie jest, Panie: na krzyżu utożsamiłeś się z każdym cierpieniem, z każ-
dym, kto czuje się zapomniany. Dla Ciebie tak nie jest, Panie, ponieważ chciałeś wziąć w 
ramiona tych wszystkich, których często uważamy za niegodnych uścisku, czułości, bło-
gosławieństwa; lub, co gorsza, nawet nie zdajemy sobie sprawy, że tego potrzebują, igno-
rujemy ich. Dla Ciebie tak nie jest, Panie: na krzyżu jednoczysz się z „drogą krzyżową” 
każdej osoby młodej, w każdej sytuacji, aby ją przekształcić w drogę zmartwychwstania.

Ojcze, dzisiaj droga krzyżowa Twego Syna trwa nadal: w stłumionym krzyku dzieci, któ-
rym uniemożliwia się narodziny i wielu innych, którym odmawia się prawa do posiadania 
dzieciństwa, rodziny, edukacji; które nie mogą się bawić, śpiewać, marzyć…; w kobietach 
maltretowanych, wyzyskiwanych i opuszczonych, pozbawionych godności; trwa nadal w 
smutnych oczach ludzi młodych, którzy widzą, że zabrano im nadzieje na przyszłość z powo-
du braku wykształcenia i przyzwoitej pracy; w udręce młodych twarzy, naszych przyjaciół, 
którzy wpadają w sieci ludzi bez skrupułów – są wśród nich też ludzie, którzy twierdzą, że 
Tobie służą, Panie -, sieci wyzysku, przestępczości i przemocy, które zżerają życie młodych.

Droga krzyżowa Twojego Syna trwa nadal w wielu młodych ludziach i rodzinach, któ-
rzy pochłonięci przez spiralę śmierci z powodu narkotyków, alkoholu, prostytucji i handlu 
ludźmi, są pozbawieni nie tylko przyszłości, ale i chwili obecnej. I tak, jak zostały podzie-
lone Twoje szaty, Panie, tak też ich godność jest rozdzierana i maltretowana. Droga krzy-
żowa Twojego Syna trwa nadal w młodych o ściśniętych twarzach, którzy utracili zdolność 
marzenia, tworzenia i wymyślania jutra, a którzy „idą na emeryturę” z bólem rezygnacji i 
konformizmu, będącym jednym z najbardziej zażywanych narkotyków w naszych czasach.

Trwa nadal w ukrytym i oburzającym bólu tych, którzy zamiast solidarności ze strony 
społeczeństwa pełnego obfitości, znajdują odrzucenie, ból i nędzę, a co więcej są określani 
i traktowani jako niosący i odpowiedzialni za wszelkie zło społeczne. Męka Twojego Syna 
trwa nadal w zrezygnowanej samotności osób starszych opuszczonych i odrzuconych.

Trwa nadal w ludach pierwotnych, pozbawionych swoich ziem, korzeni i kultury, uci-
szając i tłumiąc wszelką mądrość, jaką mogą wnieść.

Ojcze, Droga krzyżowa Twojego Syna trwa nadal w wołaniu naszej matki ziemi, która 
jest zraniona w swoim łonie zanieczyszczeniem atmosfery, jałowością swych pól, brudem 
swych wód, która jest sponiewierana przez pogardę i szaleńczą konsumpcję, przekracza-
jącą wszelki rozsądek. Trwa nadal w społeczeństwie, które zatraciło zdolność płaczu i 
wzruszenia się w obliczu cierpienia. Tak, Ojcze, Jezus nadal idzie, dźwigając i cierpiąc 
w tych wszystkich obliczach, podczas gdy obojętny świat, w wygodnym cynizmie jest 
pochłonięty dramatem swej beztroski. A my, Panie, co robimy? Jak reagujemy wobec 
Jezusa, który cierpi, podąża, emigruje w obliczu tak wielu naszych przyjaciół, tylu nie-
znajomych, których nauczyliśmy się czynić niewidocznymi? A my, Ojcze miłosierdzia, 
czy pocieszamy i towarzyszymy Panu, bezbronnemu i cierpiącemu, w najmniejszych i 
najbardziej opuszczonych? Czy pomagamy Mu dźwigać ciężar krzyża, jak Cyrenejczyk, 
stając się budowniczymi pokoju, twórcami przymierzy, zaczynami braterstwa? Czy za-
chęcamy się, by trwać u stóp krzyża jak Maryja?
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Kontemplujemy Maryję, kobietę silną. Od niej chcemy nauczyć się trwać stojąc pod krzy-

żem. Z Jej stanowczością i odwagą, bez uników i złudzeń. Potrafiła towarzyszyć cierpieniu 
swego Syna, Twego Syna Ojcze; wspierać Go swym spojrzeniem i chronić swym sercem. 
Cierpieniu, które znosiła, ale które Jej nie przygniotło. Była silną kobietą mówiącą „tak”, 
która wspiera i towarzyszy, chroni i bierze w ramiona. Jest Ona wielką opiekunką nadziei.

Także i my Ojcze, pragniemy być Kościołem, który wspiera i towarzyszy, który po-
trafi powiedzieć: oto jestem! w życiu i krzyżach tak wielu Chrystusów, którzy idą obok 
nas. Nauczmy się od Maryi mówić „tak” silnej i stałej wytrwałości wielu matek, ojców, 
dziadków, którzy nigdy nie przestaną wspierać i towarzyszyć swoim dzieciom i wnu-
kom, gdy „wpadną w tarapaty”. Od Niej nauczmy się mówić „tak” upartej cierpliwości i 
kreatywności tych, którzy nie tracą ducha i zaczynają od nowa w sytuacjach, w których 
wydaje się, że wszystko jest stracone, starając się tworzyć przestrzenie, środowiska ro-
dzinne, ośrodki opieki, które byłyby wyciągniętą ręką w trudnościach. W Maryi uczmy 
się mówić „tak” tym, którzy nie milczeli i nie milczą w obliczu kultury molestowania i 
nadużycia, złego traktowania i przemocy, oszczerstw i agresji, działając na rzecz zapew-
nienia szans oraz warunków bezpieczeństwa i ochrony. W Maryi uczymy się przyjmować 
i gościć wszystkich, którzy doznali porzucenia, którzy musieli opuścić lub utracić swoją 
ziemię, swoje korzenie, rodziny i pracę.

Ojcze, podobnie jak Maryja, chcemy być Kościołem, który sprzyja kulturze zdolnej 
do przyjmowania, chronienia, promowania i integrowania: która nie piętnowałaby, a tym 
bardziej nie uogólniała z najbardziej absurdalnym i nieodpowiedzialnym potępieniem, 
utożsamiając każdego imigranta jako niosącego zło społeczne. Od Niej chcemy się na-
uczyć stać obok krzyża, ale nie z sercem opancerzonym i zamkniętym, ale z sercem, które 
umiałoby towarzyszyć, znającym, co to czułość i poświęcenie; które rozumiałoby, co 
znaczy miłosierdzie, postępując z szacunkiem, delikatnością i zrozumieniem. Pragniemy 
być Kościołem pamięci, który szanowałby i doceniał starszych i przywrócił im należne 
im miejsce jako strażników naszych korzeni. Ojcze, tak jak Maria, chcemy się nauczyć 
„stać”. Naucz nas, Panie, stać u stóp krzyża, u stóp krzyży. Otwórz dziś wieczór nasze 
oczy, serce. Ocal nas od paraliżu i zamętu, od lęku i rozpaczy. Ojcze, naucz nas mówić: 
oto jestem tu z twoim Synem, razem z Maryją i tylu umiłowanymi uczniami, którzy pra-
gną przyjąć Twe królestwo w swoich sercach. Amen.

Panama 26.01.2019

*****

HOMILIA NA ZAKOŃCZENIE ŚDM W PANAMIE
Nie jesteście przyszłością, nie tkwicie w „międzyczasie”, lecz jesteście Bożym „teraz” 

- powiedział Franciszek podczas Mszy św. posłania 34. Światowego Dnia Młodzieży, 
sprawowanej 27 stycznia na Polu Jana Pawła II w Metro Park w Mieście Panama. Ojciec 
Święty podkreślił, że Ewangelia powinna w życiu każdego chrześcijanina wyrażać się w 
konkretnej miłości daru z siebie, na wzór Maryi, która powiedziała: „Niech mi się stanie”.

„Oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Zaczął więc mówić do nich: 
«Dziś wypełniło się Pismo, które słyszeliście» (Łk 4,20-21). W ten sposób ewangelia 
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przedstawia nam początek publicznej misji Jezusa. Ukazuje Go w synagodze, w której do-
rastał, otoczonego przez znajomych i sąsiadów, a kto wie, może nawet niektórych ze swoich 
„katechetów” z dzieciństwa, którzy nauczyli go Prawa. Jest to ważne wydarzenie w życiu 
Nauczyciela, kiedy dziecko, które kształtowało się i wyrosło w tej wspólnocie, powstało i 
zabrało głos, aby ogłosić i wprowadzić w czyn marzenie Boga. Słowo głoszone do tej pory 
jedynie jako obietnica przyszłości, które jednak w ustach Jezusa mogło być wypowiedziane 
jedynie w czasie teraźniejszym, stając się rzeczywistością: „Dziś wypełniło się”.

Jezus objawia chwilę obecną Boga, która przychodzi, aby także i nas wezwać do wzięcia 
udziału w Jego teraz, aby „ubogim głosić dobrą nowinę”, „ogłosić więźniom wyzwolenie, 
a niewidomym przejrzenie”, „zniewolonych uczynić wolnymi”, „aby ogłosić rok łaski od 
Pana” (Łk 4,18-19). To „teraz Boga” staje się obecne wraz z Jezusem, staje się obliczem, 
ciałem, umiłowaniem miłosierdzia, które nie oczekuje sytuacji idealnych czy doskonałych, 
by się ukazać, ani nie przyjmuje wymówek, by się urzeczywistniło. On jest czasem Boga, 
który czyni właściwą i stosowną każdą sytuację i każdą przestrzeń. W Jezusie zaczyna się i 
staje się żywa obiecana przyszłość. Kiedy? Teraz. Ale nie wszyscy, którzy tam słuchali, po-
czuli się zaproszeni lub wezwani. Nie wszyscy mieszkańcy Nazaretu byli gotowi uwierzyć 
w kogoś, kogo znali i widzieli, jak dorastał, a kto zaprosił ich do realizacji tak bardzo oczeki-
wanego marzenia. Co więcej, powiedzieli: „Ależ, czy nie jest to syn Józefa?” (por.Łk 4,22).

To samo może się przydarzyć także i nam. Nie zawsze wierzymy, że Bóg może być tak 
konkretny i codzienny, tak bliski i rzeczywisty, a tym bardziej, że staje się tak obecny i dzia-
ła przez kogoś znanego, jak może być sąsiad, przyjaciel, krewny. Nie zawsze wierzymy, że 
Pan może nas zaprosić, byśmy pracowali i pobrudzili sobie ręce razem z Nim, w Jego Kró-
lestwie, w tak prosty, ale zdecydowany sposób. Trudno nam przyznać, że „Miłość Boża wy-
raża się w sposób konkretny i niemal namacalny w dziejach, na które składają się wszystkie 
wydarzenia, przykre i chwalebne” (BENEDYTKT XVI, Audiencja generalna, 28 września 
2005). Nieraz zachowujemy się jak mieszkańcy Nazaretu, gdy wolimy Boga na odległość: 
miłego, dobrego, wspaniałomyślnego, dobrze opisanego, ale odległego, a przede wszyst-
kim takiego, który nie przeszkadza, Boga „oswojonego”. Bowiem Bóg bliski i codzienny, 
Bóg przyjaciel i brat wymaga od nas, byśmy nauczyli się bliskości, codzienności, a przede 
wszystkim braterstwa. Nie chciał ukazać się na sposób anielski czy w sposób spektakular-
ny, ale chciał nas obdarzyć obliczem braterskim i przyjacielskim, konkretnym, rodzinnym. 
Bóg jest rzeczywisty, ponieważ miłość jest realna, Bóg jest konkretny, ponieważ miłość jest 
konkretna. I to właśnie „ten konkretny wymiar miłości jest jedną z zasadniczych cech życia 
chrześcijan” (BENEDYTKT XVI, Homilia, 1 marca 2006 r.).

Nam również może grozić to samo, co mieszkańcom Nazaretu, gdy Ewangelia w na-
szych wspólnotach chce się stać konkretnym życiem, a my zaczynamy mówić „ale czyż 
ci młodzi nie są dziećmi Maryi, Józefa, i nie są braćmi tego czy owego... krewnymi tego...
Czyż nie są oni dzieciakami, którym pomagaliśmy się rozwijać?... Niech siedzi cicho, 
jakże możemy mu uwierzyć? Czy tamten, to nie ten chłopak, który zawsze piłką wybijał 
szyby?”. A ten, kto urodził się, aby być proroctwem i głoszeniem królestwa Bożego, zo-
staje oswojony i zubożony. Chęć oswojenia Słowa Bożego jest codzienną pokusą.

Również wam, drodzy młodzi, może się przytrafić to samo, za każdym razem, gdy 
myślicie, że wasza misja, wasze powołanie, a nawet wasze życie jest obietnicą, która do-
tyczy jednak przyszłości i nie ma nic wspólnego z teraźniejszością. Jakby młodość była 
synonimem poczekalni dla oczekujących na swój czas. A w „międzyczasie” tej godziny 



Z NAUCZANIA KOSCIOŁA

17

`
wymyślamy lub sami wymyślacie dla siebie przyszłość higienicznie dobrze opakowaną 
i bez konsekwencji, dobrze skonstruowaną i zagwarantowaną, i ze wszystkim „dobrze 
zapewnionym”. Nie chcemy wam dawać przyszłości z laboratorium. Jest to „udawanie” 
radości, a nie radość dnia dzisiejszego, tego co konkretne, miłości. W ten sposób z tą 
fikcją radości was „uspokajamy” i usypiamy, byście „nie robili rabanu”, za bardzo nie 
przeszkadzali, abyście nie zadawali pytań samym sobie i nam, abyście nie poddawali w 
wątpliwość samych siebie i nas. A w tym „międzyczasie” wasze marzenia tracą polot, 
stają się przyziemne, zaczynają zasypiać i stają się małymi i smutnymi fikcjami (por. 
Homilia na Niedzielę Palmową, 25 marca 2018 r.), tylko dlatego, że uważamy, bądź uwa-
żacie, że jeszcze nie nadeszło wasze „teraz”, że jesteście zbyt młodzi, by zaangażować się 
w marzenia i budowanie jutra. I w ten sposób stale was odprawiają... I wiecie co? Wielu 
młodym ludziom to się podoba. Proszę, pomóżmy im sprawić, aby im się to nie podobało, 
aby zareagowali, aby chcieli żyć Bożym „teraz”.

Jednym z owoców ostatniego Synodu było bogactwo możliwości spotkania, a przede 
wszystkim wysłuchania. Bogactwo słuchania między pokoleniami, bogactwo wymiany i 
wartość uznania, że potrzebujemy jedni drugich, że musimy dążyć do tworzenia kanałów 
i przestrzeni, w których trzeba angażować się w marzenie i budowanie jutra już od dzisiaj. 
Ale nie w izolacji, lecz razem, tworząc wspólną przestrzeń. Przestrzeń, której nie otrzymuje 
się w darze, ani której nie wygrywamy na loterii, ale przestrzeń, o którą również wy musi-
cie walczyć. Wy, młodzi, musicie dzisiaj walczyć o swoją przestrzeń, ponieważ życie jest 
dzisiaj. Nikt nie może obiecać tobie dnia jutrzejszego: twoje życie jest dziś, twoje włączenie 
się do gry jest dzisiaj, twoja przestrzeń jest dzisiaj. Jak na to odpowiadasz?

Wy, drodzy młodzi, nie jesteście przyszłością. Lubimy mówić: „Jesteście przyszło-
ścią...”, Nie jesteście chwilą obecną! Nie jesteście przyszłością Boga: wy młodzi jeste-
ście Bożym teraz. On was zwołuje, wzywa was w waszych wspólnotach, wzywa was w 
waszych miastach, by pójść w poszukiwaniu dziadków, dorosłych, aby stanąć na nogi i 
razem z nimi zabrać głos i spełnić marzenie, z jakim Pan was wymarzył. Nie jutro, teraz, 
bo tam teraz, gdzie jest twój skarb, tam jest również twoje serce (por. Mt 6,21); a to, co 
rozbudza waszą miłość, podbije nie tylko waszą wyobraźnię, ale obejmie wszystko. Bę-
dzie tym, co wam każe wstać rankiem i pobudzi was w chwilach zmęczenia, co złamie 
wam serce i napełni was zadziwieniem, radością i wdzięcznością. Poczujcie, że macie 
misję i zakochajcie się w niej, a to zadecyduje o wszystkim” (por. PEDRO ARRUPE, 
SJ, Nada es más práctico). Możemy mieć wszystko, ale drodzy młodzi, jeśli brakuje nam 
namiętności miłości, to zabraknie wszystkiego. Namiętności miłości dnia dzisiejszego! 
Niech Pan sprawi, byśmy się zakochali i prowadzi nas ku dniu jutrzejszemu!

Dla Jezusa nie ma „w międzyczasie”, ale jest miłość miłosierdzia, która chce przenik-
nąć do serca i je zdobyć. On chce być naszym skarbem, ponieważ Jezus nie jest „mię-
dzyczasem” w życiu lub przemijającą chwilową modą, jest miłością daru z siebie, która 
zaprasza, by dawać siebie. Jest to miłość konkretna, dnia dzisiejszego bliskiego, rze-
czywistego. To świąteczna radość, która się rodzi, gdy postanawiamy uczestniczyć w 
cudownym połowie nadziei i miłości, solidarności i braterstwa w obliczu wielu spojrzeń 
sparaliżowanych i paraliżujących ze względu na lęki i wykluczenia, spekulacje i mani-
pulacje. Bracia: Pan i jego misja nie są „międzyczasem” w naszym życiu, czymś ulot-
nym, nie jest tylko Światowym Dniem Młodzieży: są naszym życiem dnia dzisiejszego 
i na pielgrzymowanie! Przez wszystkie te dni w szczególny sposób towarzyszyły nam, 
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jak muzyka w tle, słowa Maryi: „niech mi się stanie”. Ona nie tylko wierzyła w Boga i 
obietnice jako coś możliwego, ale wierzyła Bogu i odważyła się powiedzieć „tak”, aby 
uczestniczyć w tym teraz Pana. Poczuła, że ma misję, rozmiłowała się i to zadecydowało 
o wszystkim. Obyście mogli poczuć, że macie misję, że dajecie się zakochać, a Pan zde-
cyduje o wszystkim. I podobnie, jak to się stało w synagodze w Nazarecie, Pan pośród 
nas, swoich przyjaciół i znajomych, ponownie wstaje, bierze księgę i mówi nam: „Dziś 
spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli” (Łk 4, 21). Drodzy młodzi, czy chcecie 
żyć konkretnością Jego miłości? Niech wasze „tak” nadal będzie bramą wejściową, aby 
Duch Święty dał nową Pięćdziesiątnicę dla Kościoła i dla świata. Niech się tak stanie.

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

Młodzież zgromadzona na spotkaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem,
podczas Światowych Dni Młodzieży

w Panamie
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MENEDŻER SPORTU – PRZYWÓDCA 
CZY LIDER?

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
W czasach dzisiejszych nie tylko sektor gospodarki czy ekonomii ma swoich menedżerów, 

którzy dbają o rozwój przedsiębiorstwa, zakładu, instytucji. Obserwując wielorakie działania 
sportowe coraz bardziej formułuje się tezę, że i sport należy do dziedzin życia, gdzie obecny 
jest przemysł, handel, zarządzanie, ekonomia. Trzeba więc jasno stwierdzić, że sport przyczy-
nia się w oczywisty sposób do promocji zdrowia fizycznego i psychicznego oraz do kształto-
wania wartości takich jak dyscyplina i duch zespołowy, które przyczyniają się do integracji 
społecznej, ale również posiada walory przedsiębiorstwa. A skoro tak, to elementy jakie zwią-
zane są z tego rodzaju działalnością występują również w sektorze życia sportowego. 

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że uprawianie sportu odgrywa zasadniczą rolę w 
zapobieganiu rozlicznym chorobom. Problemy zdrowotne bezpośrednio przekładają 
się na niski poziom aktywności obywateli. Uprawianie sportu zwiększa jakość życia i 
oczekiwaną długość życia Europejczyków, a także produktywność i konkurencyjność go-
spodarki europejskiej. EKES wzywa do propagowania aktywności sportowej i podjęcia 
przez UE działań w tej dziedzinie1. By owa aktywność była należycie rozwijana potrzeba 
określonych form zarządzania, kierownictwa, finansowania itp.

Coraz powszechniejsza retoryka doceniania walorów sportu w budowaniu zdrowe-
go społeczeństwa zwróciła uwagę na podmioty sportowe, które ten sport organizują. W 
krajach wysokorozwiniętych dostrzega się i szeroko opisuje konieczność podniesienia 
standardów zarządczych w organizacjach sportowych. Dotychczas poziom ten ocenia-
ny jest jako zbyt niski co prowadzi do braku efektywności w wydatkowaniu pokaźnych 
środków często publicznych oraz niesatysfakcjonującego stopnia realizacji celów istot-
nych społecznie. Procesy profesjonalizacji kadry zarządczej w organizacjach sportowych 
mieszczą się w obszarze zainteresowań badaczy i praktyków w wielu krajach2.

1  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 28.01.2012
2  Por. R. Hoye, A. Smith, M. Nicholson, B. Steward, H. Westerbeek, Sport management. Butterworth-Heonemann. 2008.
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Wielu zauważa, że sposób funkcjonowania branży sportowej bywa dla postronnego ob-
serwatora zbyt mało przejrzysty. Twierdzi się tak na z tej racji, że definicje ról i sieci za-
leżności pomiędzy aktorami społecznymi tworzą niejasny system. Szczególnie w ostatnich 
czasach pojawia się wiele nowych podmiotów, zaś stare zmieniają formę prawną i sposoby 
funkcjonowania, inne z kolei trwają w tradycyjnym kształcie. Pod tym względem sytuacja 
dynamicznie się zmienia i jest zróżnicowana na różnych poziomach organizacyjnych oraz 
pomiędzy dyscyplinami. Już sama etykieta menedżer sportowy, wprawdzie weszła do ję-
zyka powszechnego i jest już popularnie używana, wciąż nie jest do końca jasna. Mimo, 
że nazwa ta funkcjonowała nawet w polskim prawodawstwie (np. w uchylonej w 2010 
roku ustawie o Kulturze Fizycznej z dnia 18.01.1996) to mimo tego nie została wprost 
zdefiniowana. Poznając choćby pobieżnie środowisko sportowe można zauważyć, że ety-
kieta ta ma pozytywne zabarwienie – kojarzy się z nowoczesnością, profesjonalizmem i 
efektywnością. Ustalenie jednak co konkretnie robi menedżer sportowy, czym różni się od 
innych menedżerów, a przede wszystkim działaczy sportowych, jakie ma umiejętności, czy 
też jakie są typowe ścieżki kariery w tym zawodzie, okazuje się nadal niezwykle trudne3.

1. Menedżer sportu – przywódca
Zarządzanie ludźmi to jedna z najtrudniejszych ról, jakie do wypełnienia mają ma-

nagerowie nie tylko w firmach. Zarządzanie niezależnie od sektora życia społecznego 
definiuje się z reguły jako administrowanie. W ramach obowiązków osoby zarządzającej 
jest wyznaczanie zadań, ustalanie harmonogramów, planowanie i rozliczanie sprzedaży, 
przygotowywanie dokumentów dla kontrahentów i do księgowości. Trzeba też podkre-
ślić na początku, że sprawne zarządzanie wymaga zdolności organizacyjnych, skrupulat-
ności, umiejętności zarządzania czasem. Bycie menedżerem skupia się więc na sprawach 
techniczno-operacyjnych, na planowaniu i wdrażaniu zmian, na wykonywaniu procedur, 
by firma funkcjonowała w sposób odpowiedni.

Natomiast wielu specjalistów uważa, że przywództwo jest czymś zupełnie innym. 
Skuteczny przywódca wyznacza kierunek, w jakim firma, zakład, grupa ma zmierzać, 
jednoczy ludzi wokół wyznaczonych celów, motywuje pracowników do większego wy-
siłku i wydobywa z nich pasję i umiejętności. Przywódca to ktoś, kto ma wizję i potrafi do 
niej przekonać innych. Ważne cechy dobrego przywództwa to charyzma i wizja. Trudno 
jest je nabyć, choć nie jest to niemożliwe. Najczęściej jednak najlepszymi przywódcami 
są ludzie, którzy mają do tego odpowiednie, naturalne predyspozycje. Osoba pracująca 
pod okiem przywódcy ma w swojej pracy więcej swobody, ale musi też wykazać się dużo 
bardziej samodzielnym myśleniem i działaniem. Ale za to osoby, które czują, że „duszą 
się” w tradycyjnie zarządzanej firmie, dopiero przed obliczem dobrego przywódcy będą 
w stanie pokazać, co naprawdę potrafią. Wiele osób musi najpierw poczuć swoją waż-
ność, poczuć, że ma do zrobienia coś naprawdę wartościowego, by przejść z trybu „au-
tomatycznego pilota” do stanu samodzielnej analizy sytuacji i podejmowania decyzji4.

Emerytowany profesor Harvard Business School, John Kotter, sugeruje, że zarządzanie i 
przywództwo to dwie różne, lecz komplementarne role oraz że w nieustannie zmieniającej 
się rzeczywistości jedna nie może się obyć bez drugiej. Profesor Kotter przedstawia i porów-
nuje podstawowe zadania menedżera i lidera. Tak naprawdę autor wydaje się konsekwentnie 
powtarzać jedną prawdę: menedżerowie wspierają stabilność, gdy tymczasem przywódcy są 

3  U. Gulan, Uwarunkowania tworzenia profesji menedżerów sportowych w Polsce, Warszawa 2012, s. 6
4  Zob. John P. Kotter, Co właściwie robią przywódcy, [w:] „Harvard Business Review Polska”, Nr 28 (czerwiec 2005) 
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motorem sprawczym zmian i tylko firmy, którym uda się znaleźć równowagę pomiędzy tymi 
sprzecznymi działaniami, mogą z powodzeniem rozwijać się w burzliwych i niespokojnych 
czasach. Opisane w tym artykule strategie umożliwiają stworzenie kultury korporacyjnej, 
w której pracownicy cenią silne przywództwo i starają się je rozwijać. W kompleksowych 
organizacjach, które dominują we współczesnym świecie, równie mocno potrzebujemy sa-
mych przywódców, jak i ludzi zdolnych tworzyć warunki do rozwoju przywództwa5.

Należy więc stwierdzić, że przywódcą może być jedynie ktoś prawdziwie inspirujący, 
wyrastający ponad przeciętność i wiarygodny w tym, co robi. Przywódca to ktoś, kto zmie-
nia historię. Wielcy przywódcy wytyczali nowe granice państw lub kończyli wojny. Skala 
jednak nie musi być od razu tak ogromna. Przywództwo nie zawsze jest związane z pełnioną 
funkcją  czy stanowiskiem – często przywódca to człowiek z zespołu, pracownik, który ma 
szacunek i posłuch innych. Preferencje dotyczące przywództwa są w oczywisty sposób po-
wiązane z rodzajem firmy. Zupełnie inaczej należy przewodzić grupie pracowników fizycz-
nych, umysłowych, a inaczej programistom czy zespołowi, klubowi, drużynie sportowej. 
Zupełnie inni ludzie będą tam liderami. Dlatego pokutujący często w polskich jednostkach 
model folwarczny, gdzie szef jest panem na zagrodzie a pracownicy mają za zadanie speł-
niać jego polecenia i się nie wychylać, w większości organizacji musi przejść do lamusa. 
Niestety, ale taki model pokutuje również w jednostkach sportowych6. Jest rzeczą dziś oczy-
wistą, że świat sportu, którą ukonstytuował współczesny człowiek, aby mógł przetrwać i da-
lej się rozwijać, wymaga nowych rozwiązań, wartości, a także nowego rodzaju przywódz-
twa. Stworzyliśmy świat, w którym takie zjawiska jak eksploatacja zawodników do granic 
możliwości, zysk za wszelką cenę, a tym samym stosowanie dopingu na niespotykaną skalę, 
upadek wartości moralnych, brak odpowiedzialności i zaufania, uprzedmiotowienie czło-
wieka, stały się elementami zawodów niemal w każdej dyscyplinie sportu7. 

2. Menedżer sportu – lider
Współczesny sport odgrywa ogromną rolę we współczesnym świecie, jednak w ostat-

nich latach nasiliły się zjawiska, które podważyły sens rywalizacji sportowej. W konse-
kwencji zaczęto zastanawiać się nad nową formą przywództwa i nowymi rolami lidera 
w ramach zespołów/klubów sportowych. Nie ulega zatem wątpliwości, że w kwestiach 
przywództwa w szczególności w obszarach sportu należy porzucić przestarzałe myślenie. 
Kluby sportowe powinny stać się organizacjami uczącymi się, a tworzone w ich ramach ze-
społy sportowe, powinny być zdolne do kreowania nie tylko wyniku sportowego, ale także, 
a może przede wszystkim swoją postawą, będą potrafiły przywrócić pierwotne założenia 
sportu jako nośnika wartości. Chodzi bowiem o osiąganie celów w sposób zrównoważony 
godząc interesy sportu, rachunku ekonomicznego czy też oczekiwań społeczności lokalnej.

Lider we współczesnym zarządzaniu odmieniany jest przez wszystkie przypadki. Ma-
nager ma być liderem, przedsiębiorca ma być liderem, kierownik ma być liderem, szef 
ma być liderem. Część managerów może być liderami, nie każdy musi, ale na pewno nie 
każdy lider jest przywódcą. Większość definicji lokalnego lidera sportu skupia się wo-
kół podejścia personalnego dotyczącego osób, które w sposób świadomy, ekonomicznie 
zaangażowany, umiejętny i skuteczny zarazem dbają „o dobre imię sportu” w regionie. 

5  Tamże.
6  http://www.outsourcingportal.eu/pl/przywodca-lider-manager-co-ich-rozni (12.01.2019)
7  P. Kuźbik, Role lidera w zespole sportowym, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis”, nr 282, R.2013, s. 159
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Jednak tak wybiórcze potraktowanie problemu nie wydaje się wystarczające. Lider bierze 
za nich odpowiedzialność, chwali za sukcesy i broni w razie porażki. 

Podaną definicję należałoby więc uzupełnić podejściem instytucjonalnym (w sen-
sie organizacyjnym). Może to być zatem także instytucja, stowarzyszenie lub przed-
siębiorstwo aktywnie i skutecznie (w tym finansowo i marketingowo) wspierające 
sport w lokalnym środowisku, hołdujące zasadom prakseologicznej „dobrej roboty”, 
mające faktyczny autorytet i koncepcję rozwoju sportu w danym środowisku. Wy-
korzystanie potencjału regionu zależy od samoorganizacji i lidera, który zna swo-
je środowisko8. Liderzy sportu nadzwyczaj rzadko postrzegają sport przez pryzmat 
całożyciowej aktywności ruchowej (tzw. sport dla wszystkich), może dlatego jest 
to przyczyna tak licznie występujących dysfunkcji zdrowotnych w społeczeństwie.

Ponadto należy dodać, że kryzys stał się tak powszechny i dotkliwy, a upadek 
dotychczasowych idoli, którzy uchodzili za wzory do naśladowania, którzy byli li-
derami zmian w swoich dyscyplinach tak bolesny, że zaczęto się zastanawiać nad 
prawdziwym sensem rywalizacji sportowej i koniecznością zmian w strukturach i 
organizacji sportu. Ujawniane regularnie afery korupcyjne na przestrzeni ostatnich 
lat w takich organizacjach sportowych jak MKOL, FIFA i UEFA czy też w poszcze-
gólnych rozgrywkach piłkarskich (ale i nie tylko) na całym świecie, podważyło sens 
rywalizacji sportowej i zachwiało zaufanie do dotychczasowych przywódców9. 

Nie ulega wątpliwości, że podobnie jak w biznesie, również w sporcie konieczne jest 
przedefiniowanie roli jaką mają odegrać liderzy w swoich zespołach. Z machiny nastawionej 
na zaspokajanie zysków (cokolwiek te zyski oznaczają) wąskiemu gronu interesariuszy (spon-
sorzy, właściciele, media itd.) na „przywódcę stada”, który zapewni sobie i swojej „watasze” 
długotrwały i zrównoważony rozwój, gdzie każdy będzie odgrywał określoną, ważną i zróżni-
cowaną rolę w osiąganiu celów zespołowych, które przełożą się na rozwój całego systemu10.

Lider sportowy przejmuje inicjatywę i przekształca marzenia w rzeczywistość, tworzy 
wizje i daje wskazówki na przyszłość, następnie przekazuje innym, aby swą pracę ukie-
runkowali na tę wizję. Cechować go powinno przede wszystkim zaangażowanie, opty-
mizm, który udziela się innym współpracownikom. Wszyscy efektywni liderzy nie boją 
się ryzyka i odpowiedzialności, nawet w obliczu porażki. Skuteczni liderzy umiejętnie 
wypełniają siedem podstawowych ról. Pełnią oni funkcję selekcjonerów, motywatorów, 
innowatorów, negocjatorów, uzdrowicieli, obrońców, integratorów. Pierwsze dwie doty-
czą właściwego doboru i motywowania personelu, a trzecia - poszukiwania przez lidera 
nowatorskich rozwiązań. W roli negocjatora lider sportu zawsze uwzględnia punkt wi-
dzenia klientów, stara się osiągnąć porozumienie typu korzyść - korzyść, steruje konflik-
tem tak, aby owocował nowymi, lepszymi rozwiązaniami. Menedżer sportowy w roli 
uzdrowiciela stara się zrozumieć potrzeby i rozwiązywać osobiste problemy personelu. 
W roli obrońcy lider występuje w sytuacji kryzysowej, chroniąc firmę przed zagrożenia-
mi zewnętrznymi i wewnętrznymi. Jako integrator lider musi umieć łączyć i zgrywać 
różne elementy procesu wprowadzania zmian, a także zapobiegać tarciom oraz nieunik-
nionym konfliktom. Oprócz wyżej wymienionych ról liderzy wypełniają szereg istotnych 
zadań: wyzwalają energię, tworzą klimat zaufania, kreują sukces11. 

8  G. Godlewski, A. Bodasińska, S. Bodasiński, Lokalni liderzy sportu – działalność i rola w kreowaniu wizerunku 
miasta Biała Podlaska, [w:] „Rozprawy naukowe”, nr 2014, 47, s. 80 – 88

9  Tamże
10  Kuźbik, jw. s. 160
11  M. Wasylkowska, Rola menedżera sportowego w zarządzaniu klubami sportowymi, [w:] Zeszyty Naukowe Uni-
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Liderzy potrafią też dzielić się władzą, przekazywać uprawnienia podległemu perso-
nelowi oraz tak zorganizować firmę sportową, aby potrafiła sprostać zachodzącym w jej 
otoczeniu zmianom. Przede wszystkim jednak musi wyprzedzić rzeczywistość, tworzyć 
atrakcyjną i przekonującą wizję firmy sportowej. Powinna ona być zrozumiała i stra-
tegicznie rozwinięta, ponieważ ci, którzy podążają za liderem, chcą rozumieć korzyści 
płynące dla nich samych i dla firmy sportowej. o ukształtowaniu misji i stworzeniu wizji 
menedżer sportowy i lider muszą rozwijać strategie marketingowe, potrzebne do wy-
kreowania danej usługi sportowej. W tym celu menedżer sportowy koncentruje się na 
realizacji strategii, a lider na osiągniętych rezultatach12.

Lider może wybrać z wielu strategii taką, która przyniesie oczekiwane zmiany i będzie 
zgodna z jego wizją i misją. Menedżer sportowy planuje, organizuje i wprowadza w życie 
cele organizacji, lider sprowadza te cele do procesu. Menedżer buduje strukturę potrzeb-
ną do osiągnięcia celów i wyznacza sposób postępowania dla personelu, lider sporto-
wy włącza personel w tworzenie partnerskich układów, sprzyjających osiągnięciu wizji. 
Menedżer kontroluje, a lider motywuje członków personelu. Dla większej efektywności 
działań organizacji sportowej i jej przetrwania na rynku bardzo pożądane są zarówno 
techniczne umiejętności menedżera, jak i koncepcja wizji lidera13.

3. Prawdziwe oblicza menedżera
Świat sportu w XXI wieku jest niezwykle konkurencyjny - tak jak dzisiejszy świat 

biznesu. I tak jak w biznesie, w sportach drużynowych, klubowych, zespołowych bardzo 
wiele zależy od osoby lidera, najczęściej trenera zespołu. W świecie biznesu efekty dzia-
łań przywódców przychodzą zwykle po dłuższym czasie, ale rezultaty złego zarządzania 
mogą być dla firm równie bolesne, jak dla źle prowadzonych drużyn sportowych. Dlatego 
musimy być świadomi pewnych kryteriów, cech, jakimi winni odznaczać się menedżero-
wie sportowi. Niezależnie od tego czy będą oni przywódcami czy liderami, trenerami mu-
szą posiadać określone dyspozycje, walory, bez których nie można spełniać wyzwań jaki 
się im stawia. Po pierwsze, menedżer powinien uświadomić wszystkim zainteresowanym 
możliwości, nadzieje i zagrożenia. Nie mieć na uwadze tylko teraźniejszości bądź przy-
szłości, ale nie powinien zapominać o przeszłości czy to kluby, drużyny, osiągnięciach, 
porażkach itp. Ludzie w przeszłości mają swoje korzenie i prawdopodobnie są dumni, że 
byli jej częścią. Menedżer, który będzie głosił, że wszystko, co robili do tej pory, było złe 
i głupie, albo było tylko dobre i piękne, prawdopodobnie poniesie porażkę. Trzeba raczej 
przedstawiać stan rzeczy w prawdzie obiektywnej. Wtedy ludziom łatwiej zaakceptować 
fakt, że zmiany są konieczne. Po drugie, menedżer powinien stworzyć wyraźną wizję 
przyszłości i plan, jak ją osiągnąć. Po trzecie, menedżer powinien włączyć głównych 
członków zespołu w proces zmiany. Nie może polegać i liczyć tylko na siebie14. 

Po czwarte, wraz z grupą tych najbliższych współpracowników winien zaangażować 
ludzi pracujących na niższych poziomach w strukturze, jasno informując ich o kierunku 
i celach zadań, założeń, zmian. Od tego zależy, czy wszyscy poczują się częścią ważnej 
idei. Po piąte, świętowanie sukcesów należy również do istotnych elementów całości zadań 
menedżera. To często niedoceniany, ale bardzo ważny element. Jeśli menedżer nie będzie 

wersytetu Szczecińskiego, nr 685, R. 2011, s.290
12  Tamże
13  K. Perechuda, Zarządzanie firmą sportową, Wrocław 1999, s.23
14  Por. K, Piłat, W. Jenewein, Czego menedżerowie mogą nauczyć się od trenerów zespołów sportowych?, [w:[ „Harvard 

Business Review Polska”, 
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dostrzegał i doceniał osiągnięć zespołu, drużyny ryzykuje, że zawodnicy stracą pewność, 
że są na dobrej drodze. Wreszcie po szóste, dobry przywódca wie, że nie jest niezastąpiony. 
W wielu firmach wszystko idzie dobrze, bo to lider inicjuje proces zmiany i sam kontroluje 
go na co dzień. Gdy tylko odchodzi z zespołu albo przestaje angażować się osobiście, or-
ganizacja schodzi z wytyczonej drogi i wpada w kłopoty. Mądre menedżerstwo polega na 
wypracowaniu takich mechanizmów angażowania ludzi, aby zmiany zachodziły niezależ-
nie od tego, kto jest szefem. Rolą tego ostatniego jest wspólne rozwiązywanie problemów, 
raczej moderowanie dyskusji niż mówienie pracownikom, co mają robić15.

W praktyce, w codziennym funkcjonowaniu można spotkać takich menedżerów, któ-
rzy starają się wszystkim dogodzić, aby uniknąć presji. Są oni jak chorągiewka na wie-
trze. Sportowcy szybko zaczynają wyczuwać brak autentyczności i konsekwencji u szefa. 
Aby tak się nie stało, menedżer powinien działać w sposób prawy i uczciwy, wyrażać 
swój entuzjazm w związku z prowadzoną misją. I wcale nie musi mieć tytułu „prezes, 
szef, dyrektor, kierownik” na wizytówce. 

Jürgen Klinsmann – niemiecki trener piłkarski i były piłkarz nieustannie powtarzał 
swoim zawodnikom, że zwycięstwo w Mistrzostwach Świata 2006 jest najważniejszym 
celem, do którego dąży, i do znudzenia pokazywał drogę prowadzącą do niego. Aby 
przedstawić to w bardziej obrazowy sposób i mocniej oddziaływać na emocje piłkarzy, 
często używał technik multimedialnych. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że Klinsmann 
był jednym z najskuteczniejszych napastników Starego Kontynentu w latach 90., dwu-
krotnie zdobył Puchar UEFA oraz – z drużyną narodową – mistrzostwo świata i Europy. 
Od 26 lipca 2004 do 12 lipca 2006 roku był selekcjonerem reprezentacji Niemiec, którą 
doprowadził do trzeciego miejsca na Mundialu 2006. Od 29 lipca 2011 do 21 listopada 
2016 był trenerem reprezentacji USA w piłce nożnej16. Klinsmann kierował się filozofią 
Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi - zapamiętam, zaangażuj mnie, to zro-
zumiem”. Angażował graczy, zmuszał ich do wysiłku intelektualnego. Przejawiało się to 
choćby w tym, że jeden z członków drużyny - za każdym razem inny - miał za zadanie 
zmotywować przed meczem pozostałych kolegów. Klinsmann dbał o to, aby motywacyj-
ne przemówienia wygłaszali także gracze rezerwowi. Dzięki temu utrzymał motywację 
wszystkich członków zespołu.

Na koniec warto dodać, że Klinsmann świetnie rozumiał, że każdy zawodnik jest wy-
jątkowy. Doceniał jego indywidualność. Bardzo dobrze znał każdego gracza, jego mocne 
i słabe strony i wciąż nad nimi pracował. Dzięki temu z każdego członka zespołu wydo-
był maksimum jego możliwości. Na podstawie zachowania Klinsmanna można sformu-
łować cztery zasady kształtowania przez lidera relacji z zespołem. Są to: budowanie iden-
tyfikacji z przywódcą, inspirowanie, angażowanie intelektualne i wreszcie indywidualne 
traktowanie każdego współpracownika17.

Podsumowanie
Zarządzania sportem uczy coraz więcej uczelni. Popularne jest specjalnie utworzone 

studium. Menedżerowie sportu uczą się, jak stworzyć z klubu maszynkę do zarabiania 
pieniędzy - muszą wiedzieć, jak działają spółki, jak je promować i kształtować wizerunek 
drużyny. Zajmują się współpracą z mediami, poznają, jak kluby sportowe funkcjonują 

15  Tamże
16  https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Klinsmann (12.01.2019)
17  Tamże
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za granicą, zgłębiają tajniki reklamy. Klub teraz jest jak firma, właściwie różnic nie ma 
żadnych. Sport stał się biznesem. Klub ma przynieść pieniądze. Szefów klubów rozlicza 
się z tego, jak wydawane są fundusze reklamujących się sponsorów. Ważne, aby nie były 
marnotrawione, a dawały zyski. Pieniądze można zarabiać, nie tylko rządząc klubem 
walczącym o mistrzostwo w lidze piłkarskiej, koszykarskiej czy siatkarskiej. Jeszcze 
większe kwoty wchodzą w grę w przypadku menedżerów indywidualnych, zajmujących 
się znajdowaniem graczy do drużyn. Ale czy tylko ma chodzić o pieniądze? Czy tylko na-
leży pamiętać o zyskach, premiach, nagrodach? Gdyby pozostać na takim toku myślenia, 
wówczas należałoby postawić kolejne pytanie: czy sport jest jeszcze sportem? Nie można 
zapomnieć o ideach, o celach bezinteresowności, o aksjologii, która kształtuje osobowość 
człowieka. Do takiej wartości należy sport i jego etyczno-moralny świat wartości. 

Streszczenie:
Aby nadać bieg karierze sportowca, trzeba traktować ją wielowymiarowo, dlatego 

menedżer sportowy to jeden z najbardziej interdyscyplinarnych zawodów. Kariera spor-
towca już dawno przestała ograniczać się wyłącznie do odnoszenia sukcesów w swojej 
dyscyplinie. Teraz zawodnicy muszą angażować się w mnóstwo działań pozasportowych. 
Pozyskaniem możliwości udziału zawodnika w takich działaniach zajmują się 
menedżerowie sportowi. Wiele możliwości zawodowych (czysto sportowych), bizneso-
wych (reklamowych) i inwestycyjnych, które roztaczają się przed sportowcami, wymaga 
solidnych analiz. Menedżer sportowy jest minifirmą consultingową, pomaga dokonać 
najlepszych wyborów. Menedżer sportowy to prawa ręka zawodnika, doradca, który 
towarzyszy mu w niemal każdej sytuacji. Menedżer sportowy zajmuje się działaniami 
strategicznymi. Menedżer sportowy w dużym stopniu odpowiada za personal branding, 
czyli kreowanie wizerunku zawodnika. Jest autorem tego wizerunku, dba o widoczność 
sportowca w mediach, inicjuje wywiady oraz udział innych publikacjach i programach, 
prowadzi profile zawodnika w social mediach. – Menedżer sportowy przede wszystkim 
opracowuje wizerunek, ale zapewnienie stałej obecności zawodnika w mediach. Mene-
dżer sportowy zajmuje się organizacją eventów, w których uczestniczą jego podopieczni. 
Menedżer odpowiada za całość aktywności sportowców i wykorzystanie wszystkich po-
jawiających się możliwości rozwoju zawodowego, w tym również pozasportowych. Za 
sukcesem najbardziej rozpoznawalnych sportowców stoi całe grono profesjonalistów. W 
skompletowaniu takiego teamu dowodzi menedżer sportowy. – Wyszukuję dla swoich 
podopiecznych ekspertów, wspierających progres ich szeroko pojętej, nie tylko sporto-
wej kariery. Są to m.in. tacy specjaliści jak: psycholog sportowy, dietetyk, fizjoterapeuta, 
agencja PR, social media menedżer czy też fotograf, fryzjer i personal shopper.

Słowa kluczowe: sport, menedżer, lider, przywódca, zarządzanie, 

Summary:
Sport manager - leader or leader?
In order to give the athlete an athletic career, it must be treated in a multidimensional 

way, which is why a sports manager is one of the most interdisciplinary professions. 
An athlete’s career has long ceased to be limited only to achieving successes in his di-
scipline. Now players must engage in a lot of non-sports activities. The sport managers 
are involved in attracting the player to participate in such activities. Many professional 
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(purely sports), business (advertising) and investment opportunities that appeal to athletes 
require solid analysis. The sports manager is a consulting ministry, it helps to make the 
best choices. The sports manager is the right hand of the player, an advisor who accom-
panies him in almost every situation. The sports manager deals with strategic activities. 
The sports manager is largely responsible for personal branding, i.e. creating the image 
of the player. He is the author of this image, takes care of the visibility of the athlete in 
the media, initiates interviews and the participation of other publications and programs, 
keeps player profiles in social media. - The sports manager first of all develops the image, 
but to ensure the player’s constant presence in the media. The sports manager deals with 
the organization of events in which his wards participate. The manager is responsible for 
all athletes’ activity and the use of all emerging career opportunities, including non-sports 
opportunities. Behind the success of the most recognizable athletes stands a whole group 
of professionals. In completing such a team proves a sports manager. - I look for experts 
who support their progress, their broadly understood, not only sport career. These include 
specialists such as sports psychologist, dietician, physiotherapist, PR agency, social me-
dia manager or photographer, hairdresser and personal shopper.

Keyword: sport, manager, leader, leader, management,
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ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II WOBEC 
CHORYCH I CIERPIĄCYCH

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/. Zręby nauczania Świętego dotyczące chorych i cierpiących. 2. Pedagogia 
ewangelizacyjna Papieża poprzez ludzką chorobę i cierpienie: założenia papieskiej ewan-
gelizacji; konkretne kanały ewangelizacji (posługa katechetyczno-kaznodziejska, służba 
liturgiczno-sakramentalna, misja charytatywna czyli wspólnotowo-apostolska). 3. Suple-
ment o „mistyce” choroby i cierpienia. Podsumowanie. Przypisy. 

Choroba i cierpienie - to ogólnie określenia używane wobec osób, którzy w wyniku 
utraty zdrowia - stosownie do składowych struktury osobowej człowieka - cierpią fi-
zycznie, psychicznie lub duchowo. Najczęściej w sytuacji choroby cierpi ich cała struk-
tura osobowa, co w rozumieniu potocznym tych określeń stosuje się zamiennie. Należy 
wspomnieć, że do kategorii tradycyjnie rozumianych pojęć „chorych-cierpiących” na-
leżałoby dołączyć często dziś dotykane - obok wszelakich niesprawności psychiczno-
fizycznych i problemów duchowo-moralnych - osoby w potrzebie, tj. starych, samot-
nych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków, społecznie wykluczonych, 
pozbawionych wsparcia ze strony najbliższych, pomocy społecznej i służby zdrowia, itp. 
Niemniej jednak należy - przy analizie tych nierozerwalnie z ludzką egzystencją związa-
nych zjawisk - dokonać ich rozróżnienia, bowiem chorzy z reguły cierpią, lecz dzieje się 
często tak, że powodem cierpienia nie musi być koniecznie choroba, lecz reakcja psychi-
ki ludzkiej na zło fizyczne lub moralne. Można być zdrowym pod względem ciała, lecz 
cierpieć z powodu różnych braków istniejących w świecie i osobiście doświadczanych. 
Słusznie Święty zauważa, że cierpienie jest czymś bardziej jeszcze podstawowym od 
choroby, bardziej wielorakim, a zarazem głębiej jeszcze osadzonym w całym człowie-
czeństwie, gdyż w najgłębszej warstwie jestestwo ludzkie spowija tajemnica egzystencji 
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i przeznaczenia, którą jest ostatecznie sam Bóg. Z tej też racji nie została dotąd wypra-
cowana, jednoznacznie uznawana przez wszystkich, definicja ludzkiej choroby. Dlatego 
należałoby w jej konstatacjach sięgnąć do godności człowieka, najlepiej widzianych w 
pryzmacie teologii, która wyjaśnia bodajże najpełniej sens i cel ludzkiej ułomności, nie 
tylko w płaszczyźnie biologiczno-psychicznej, lecz także duchowo-religijnej. Zaistniała 
po grzechu pierworodnym sytuacja cierpiętnictwa, której doświadcza człowiek w drama-
cie istnienia, jest powodowana nie tylko chorobą ciała, „dotyka” bowiem jego wartości 
fundamentalnych, m. in. prawa do życia, ochrony zdrowia, autonomii decyzji i uszano-
wania jego człowieczeństwa, obowiązku zachowania tajemnicy ze strony służby zdro-
wia, godnego życia i śmierci. W obliczu rzeczywistości choroby i towarzyszących jej nie 
raz cierpień fizycznych, psychiczno-duchowych i moralnych, powstają - w dotkniętych 
tym stanem osobach oraz towarzyszących lub wspomagających je wspólnotach - funda-
mentalne pytania o wartość i sens choroby, a nade wszystko - samego życia. 

Odpowiedź na niniejsze dylematy stanowią problem dla niejednego i nie tylko dotknię-
tego dramatem choroby i cierpienia człowieka, lecz dla wielu osób zainteresowanych po-
mocą medyczną, wsparciem psychicznym, także dla wszelkich ewangelizatorów umacnia-
jących w wierze i modlitwie, kształtujących w potrzebujących religijno-moralny wizeru-
nek dotyczący wartości życia ludzkiego i jego ostatecznego przeznaczenia. Zdaje się, iż 
najcelniejszą odpowiedź na ty pytania udzielają nauki biblijno-teologiczne, które Święty 
wiąże w sposób ścisły z - głoszoną w naukach oraz uwiarygodnioną własnym świadec-
twem - chrześcijańską antropologią. Jest papieski przekaz najbardziej transparentnym i 
przekonywującym argumentem ewangelizacji, z którym należałoby się dokładniej zapo-
znać. Dla potomnych stanowi fundament dziedzictwa i pedagogii Kościoła; jest nim trans-
cendentna i niezbywalna godność oraz nieprzemijalna wartość i równość wszystkich ludzi.

 **********

1. Zręby nauczania Świętego dotyczące chorych i cierpiących 
W obszernych i zarazem interesujących naukach Świętego, które dotyczą ludzkiej choro-

by i cierpienia, wyodrębnić można kilka istotnych wątków. 1) Przede wszystkim - uważa 
Papież tych ludzi za świadków Ewangelii cierpienia, odkupienia i zbawienia, orędowników 
doświadczających własnej kruchości i stających w obliczu tajemnicy Bożego Majestatu. Sy-
tuacja ta pozwala znajdować im z wolna oparcie i wyzwolenie z lęku przed przemijaniem 
poprzez odnajdywanie w aktach religijno-modlitewnych i doświadczanej wówczas w życio-
wej próbie zjednoczenia z Krzyżem Chrystusa, którą rozjaśnia nadzieja Zmartwychwstania. 
Podkreślając w tym aspekcie, opartą na Przekaźnikach Objawienia, tj. Biblii i przebogatej 
Tradycji Kościoła, naukę swoich poprzedników, która dotyczy prawa człowieka do życia i 
jego godnego przeżywania /1/, podkreśla jednoznacznie w orędziu Chrystusa fundamentalną 
rangę i pozycję Ewangelii życia, ową rzeczywistość konkretną i osobową, głoszącą samego 
Jezusa, gdzie słowa, czyny i sama Osoba Zbawiciela - dają szansę poznania pełni prawdy o 
ludzkim życiu, o jego priorytetowej pozycji pośród wszelkiego stworzenia, godności i wol-
ności. Prawdy te odnoszą się szczególnie do ludzi chorych i cierpiących, którzy jako świad-
kowie tych Bożych tajemnic, takiegoż miłosierdzia od Ciała Chrystusa-Kościoła potrzebują 
/2/. 2) Przy temacie miłosierdzia podaje Święty - dość klarowny i zarazem niespotykany 
dotąd w społecznej nauce Kościoła - katalog praw człowieka, który dotyczy ściśle ludzi 
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chorych i cierpiących. Prawa te należy potraktować jako ogólną zasadę społeczną, jako nor-
mę prawa naturalnego tkwiącą w społecznej naturze człowieka, z której wypływają podsta-
wowe prawa do życia i jego ochrony od poczęcia - aż po naturalną śmierć. Stwarzają one 
podwalinę pod wszelką sprawiedliwość jako sprawdzian w wielu dziedzinach życia i aktyw-
ności ludzkiej, m.in. edukacyjnej, kulturowej, gospodarczej, politycznej. Po argumentację 
odnośnie naczelnego prawo do życia i jego ochrony sięga Święty do Deklaracji Praw Czło-
wieka ONZ /13/ i encykliki Świętego Jana XXIII Pacem in terris , które stanowią - w cało-
kształcie innych praw - istotę godności i pełni ludzkiego bytowania oraz rozwoju, tj. wszyst-
kich jego wymiarów. Tylko tak pojęte tworzą integralnie podmiotową jedność ludzkiej oso-
by. 3) Na powyżej wskazanym gruncie przechodzi Święty do analizy fenomenu-tajemnicy 
choroby i cierpienia, przed którym staje dzisiejszy człowiek. Jest to niebywały i zarazem 
odwieczny problem radzenia sobie z tym dylematem, wobec którego może zajmować 
różnoraka postawę: lęku, beznadziei lub desperacji wobec życia, realizowanych w aktach 
samobójstwa bądź walki o godne życie lub śmierć, heroicznej postawy w uczeniu się cenie-
nia i ochrony życia w imię rozwoju pełnej wolności oraz potwierdzania nadprzyrodzonej 
wartości i niepowtarzalności historii własnego jestestwa /3/. Wtedy w obliczu poszukiwania 
adekwatnej odpowiedzi wobec dostrzeganej lub doświadczanej choroby i cierpienia, która 
na płaszczyźnie przyrodzoności nie jest wystarczająca, a często rodzi smutek, depresję, bez-
nadzieję, nawet paraliż ducha - wykracza Papież na przestrzenie relacji z Bogiem. Sięga po 
wykładnie Objawienia oraz wiąże te zjawiska z grzechem, który odsłania swą pełną prawdę 
w Krzyżu i Zmartwychwstaniu Chrystusa. Wówczas będzie najlepiej jeśli postawy ludzkie 
wobec tych tajemnic egzystencji znajdą ostatecznie odczytanie w tej perspektywie. 4) W 
momencie pytań dotyczących sensu stajemy przed kapitalnym wykładem Świętego na temat 
ludzkiej choroby i cierpienia, który nosi znamiona opisu, ale nie ostatecznej definicji. Dla 
Papieża takie sytuacje oznaczają realne fakty o wielorakim i zróżnicowanym obliczu, rze-
czywistość o tysiącu twarzy, przeżywaną w swojej głębi poprzez swoistą mnogość „aktyw-
ności” i „intensywności” bólu, smutku, przygnębienia, które dźwigają ludzie świata cierpienia 
w swej różnorodnej wrażliwości i na własny sposób. Słowem - każdy człowiek i jego cier-
pienie to osobna, niepowtarzalna historia oraz tajemnica /4/. Jak dalej konkluduje Papież, nie 
da się zdefiniować fenomenu cierpienia z tej prostej racji, iż wykracza poza rozumiany me-
dycznie i fizyczno-psychicznie obszar ludzkiego bytowania, bowiem wkracza na niezmie-
rzony w głębi obszar moralno-duchowy. O wiele trudniej taką przestrzeń zdefiniować, objąć 
jakąkolwiek terapią, opanować dostępnymi medyczno-rehabilitacyjnymi środkami, bowiem 
wszystkie one w jednym podmiocie wzajemnie przenikają się. Jak dotychczas nie wynale-
ziono skutecznych metod oddziaływania leczniczo-terapeutycznego, najbardziej adekwatne-
go podejścia do człowieka, który stanowi <Boży obraz>. Jego byt skażony złem grzechu 
pierworodnego i zarazem odkupiony w Chrystusie wykracza daleko poza utarte, cząstkowe 
ramy leczenia, niekonwencjonalne próby całościowych, nawet najnowocześniejszych tera-
pii. Zdaje się być nieosiągalny dla niosących jemu wsparcie, gdyż brakuje w tej materii peł-
nej dojrzałości, dialogu i symbiozy pomiędzy wiarą i rozumem, między naukami antropolo-
giczno-społecznymi i teologią, pomimo faktu, iż świat współczesny chełpi się wieloma 
wspaniałymi osiągnięciami technologicznego postępu. Droga do tej jedni jest wciąż - jak 
sam Bóg - niezmierzona i nieosiągalna /5/. 5) Co sugeruje Święty wynika niedwuznacznie, 
iż życie człowieka jako Boży dar spełnia w swoim życiu doczesnym ściśle określoną przez 
samego Stwórcę misję, którą otrzymuje jako niezamienianą wartość na drodze własnego 
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rozwoju oraz osobistego uświęcenia. Jako wyłączny „posiadacz i zawiadowca” swego życia, 
nie może dysponować nim dowolnie, lecz w całej odpowiedzialności kierować ku celowi 
nadprzyrodzonemu, którym jest miłość Boga oraz własna doskonałość duchowo-moralna. U 
podstaw tego przeznaczenia jest prawo i ochrona życia jako ”korzeń i źródło” wszystkich 
innych praw. Z tego faktu wynika szczególne prawo i obowiązek ratowania życia jako cze-
goś bardziej istotnego niż przejaw istnienia i funkcjonowania materii. „Nie zabijaj” jest więc 
wartością absolutną, szczególnie w odniesieniu do ludzi chorych i cierpiących, nienarodzo-
nych, niepełnosprawnych, starych, itp. Owa nienaruszalność ludzkiego życia jest prawdą 
moralno-religijną, o której zapewniają same Przekaźniki Objawienia /6/. 6) Niniejsze stwier-
dzenie inspiruje do zadawania powszechnego zapytania o sens cierpienia i choroby przez 
odniesienie do rzeczywistości zła, którymi dotknięty bezpośrednio jest chory i jemu najbliż-
si. Dla Papieża już same te zjawiska są synonimem zła; doznając takiego zła stają się ludzie 
podmiotem cierpienia. Prawda ta stawia człowieka wprost przed wielką tajemnicą jego losu 
i samego Boga, a mianowicie: czy zło nie jest karą za grzechy. A jak na to odpowiada Świę-
ty: uczy w świetle Objawienia o Bogu nieskończenie Dobrym, zarazem godzi prawdę niewy-
tłumaczalnego cierpienia konkretnego człowieka z Bożym oświeceniem w wierze. Po pierw-
sze - jednoznacznie poucza: chociaż chory nie może na to pytanie znajdować w swym za-
smuconym sercu i umyśle zadawalającego uzasadnienia, jednakże uzyskując światło Łaski 
wiary pozyskuje bezcenną i zarazem nową perspektywę oraz nadzieję na swą obecną sytu-
ację. Po drugie - wskazuje Święty na Objawienie zawarte w Biblii, która przy całym swoim 
bogactwie, jest też wielką Księgą o cierpieniu. Aczkolwiek rozważania Starego Testamentu 
w perspektywie kary i odpłaty za uczynione grzechy nie są wyjaśnieniem wystarczającym, 
przenosi je na Nowy Testament, gdzie można zrozumieć cierpienie tylko i wyłącznie w świe-
tle Bożej miłości, która jest ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje. 
Podkreśla przekonanie, że należy wówczas Bogu zaufać w wierze, który w takiej chwili 
pozostaje z ludzkim cierpieniem szczególnie obecny i solidarny. Zwraca w tym momencie 
uwagę na mękę Chrystusa i Jego najwymowniejszą solidarność w życiu chorego. Tylko 
Chrystus objawia w pełni ludzki sens Krzyża, pozwala odnaleźć człowiekowi w tej sytuacji 
własną wielkość, godność i wartość, przede wszystkim w wyjątkowości choroby i cierpienia, 
bowiem nie tyle Zbawca unicestwia, lecz podejmując na siebie koszmar cierpienia i całego 
zła grzechu pozwala w pełni odczytywać ich sens i wartość. Najgłębszą prawdą i zarazem 
pocieszeniem w dziejach Kościoła pozostawał dla wielu wyznawców i męczenników Krzyż. 
Jak uczy Papież - dla nas Polaków na cały czas wolności tylko pod Krzyżem, pod tym zna-
kiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem /7/. Po trzecie - w powyższej interpretacji Krzyża, 
rozumienia ukrytych w Nim przed ludzkimi oczyma spraw, wyłania się prawda o Bożym 
miłosierdziu. Wówczas staje się Bóg nie tylko szczególnie solidarny z ludzkim cierpieniem 
przez Krzyż i Zmartwychwstanie, tj. nie usprawiedliwia bierności wobec cierpienia, lecz 
uznaje ją za jedną z naczelnych dróg-metod prowadzących do uświęcenia i zbawienia. Co 
zresztą w rezultacie uwiarygodnił własnym przykładem sam Papież, to od stopnia cierpienia 
zależy moc oczyszczenia, rodzi się większa nadzieja /8/. 7) W powyższych sformułowaniach 
zawiera Święty nowy wymiar choroby i cierpienia w dwojakiej perspektywie: wezwaniem 
do wiary, ale w łączności z czynami miłosierdzia. Takie ujęcie pozwala zrozumieć w pełni 
ewangeliczny sens uzdrowień Jezusa, kiedy nie tyle usuwał ułomnym dolegliwości, lecz 
uwalniał ich od beznadziei życia czy zwątpienia. Innymi słowy - nie chwalił i nie usprawie-
dliwiał cierpiętnictwa dla siebie samego, lecz wskazywał na jego wyjątkową wartość w prze-
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mianie wewnętrznej lub nawróceniu, jakie najpełniej wyrażają Błogosławieństwa. Zdaniem 
Papieża - osiem Błogosławieństw Jezusa to wyrażenie nowej opcji cierpienia w randze wy-
różnienia, błogosławieństwa, namacalnego w cierpiących hic et nunc znaku Królestwa Bo-
żego, które prowokuje do osobistego zaangażowania. To właśnie cierpiący są już 
„Błogosławionymi”, do których należy Zaczyn Królestwa i już teraz rozpoczyna swoje dzie-
ło odnowy, ukazując szczególną dla wyznawców odsłonę prawdy na szlaku osiągania szczę-
ścia ku szczęściu ostatecznemu. Paradoksem dla wielu jest, iż ów koszmar nieszczęścia, 
mogą wierzący znosić skutecznie tylko z mocą Łaski, „przekuwać” na spełniający ich pełnię 
osobową sukces wiecznej szczęśliwości, tym samym wyzwalać siebie i bliźnich od ziem-
skich niedostatków głodu, niesprawiedliwości, wojny i śmierci, w sumie - wypełniać me-
sjańską misję Chrystusa, który przyszedł po to, aby nie wyzwalać ludzi z kruchości życia i 
tymczasowego niepowodzenia, ale wybawiać z niewoli zła, zwyciężać grzech i śmierć. Do-
konuje się w rzeszach wiernych Kościoła prawdziwa Pascha i Zmartwychwstawanie, jakie 
zapoczątkował sam Zbawiciel. W Krzyżu zawiera się ostateczna i pełna odpowiedź na boską 
tajemnicę dotyczącą ludzkie losu, który znaczy bardzo realnie cierpienie każdego wierzące-
go. Jak zaznaczył Święty – to Chrystus przybliżył się do świata cierpienia przez to, że sam to 
cierpienie przyjął na siebie. Tym samym udzielił na przyszłość najpełniejszej odpowiedzi na 
temat choroby i cierpienia /9/. 8) Jednocześnie podkreślał Papież fundamentalne znaczenie i 
rolę wiary, która przeżywana w kontekście zmartwychwstania Chrystusa doprowadza ludzki 
rozum do zrozumienia ostatecznego sensu cierpienia, jednocześnie rodzi nadzieję na wiecz-
ną nagrodę i owoc otrzymanej Łaski. Głęboka i dojrzała wiara odsłania pełnię prawdy oraz 
przynosi ulgę, w rezultacie przemienia w radość i miłość wszelkie bóle i próby egzystencji, 
które w sposób najbardziej skuteczny uświęcają. W tym kontekście należy odczytywać wy-
kładnię Listu apostolskiego Salvifici doloris, gdzie ludzkie rzeczywistości choroby i cierpie-
nia otrzymują nowy sens, wymiar i porządek, wyprowadzają ze zła i beznadziei cierpienia 
doskonaląco-zbawcze dobro i miłość, w których chorzy uczestniczą wyjątkowo wyraziście 
wraz z innymi, otrzymują swoiste posłannictwo i Łaskę w misji Kościoła za siebie i bliźnich, 
za dusze zmarłych, itp. /10/. 9) W tym momencie stajemy przed bardzo istotnym i wymow-
nym tematem, jaki głosił Święty słowem, zwłaszcza swoim życiem. Ukazał swoistą, wpisa-
ną na stałe w dzieje Kościoła i Jego wyznawców Ewangelię jako Pedagogię cierpienia. 
Uczestniczą w niej wszyscy ci, którzy cierpiąc z Chrystusem, jednoczą się na co dzień z Jego 
odkupieńczo-zbawczym dziełem. Są to niezliczone w wielu częściach świata zastępy mę-
czenników i wyznawców. Fakty te stanowią bezcenną część misji ewangelizacyjnej współ-
czesnego Kościoła, której najwymowniejszą treścią jest żywe świadectwo prawdy o choro-
bach i cierpieniach, głoszenia sobą - w często zlaicyzowanych i wrogich chrześcijaństwu 
oraz posłannictwu Krzyża społecznościom, ideologiom, stylom życia - wiary, nadziei i miło-
ści Chrystusa. Stajemy zatem przed nowo ewangelizacyjnym, moralno-wychowawczym 
tematem dzisiejszych wspólnot, którzy mają ujawniać światu Boże wezwanie, aby poprzez 
cierpienia ukazywali swoją godność i moralno-duchową wielkość, świadectwo najwyższej 
miary czynienia zeń aktu miłości, cnoty rodzącej wiele innych wartości i dóbr, przekazu 
największych darów Ducha Świętego. Zdawałoby się, iż tam, gdzie można najwięcej stracić, 
odnajduje człowiek największy skarb dla siebie i bliźnich, „duszę” na wzór miłosiernego 
Boga /11/. W tym momencie stajemy przed pedagogią ewangelizacyjną Świętego doko-
nywaną poprzez ludzi chorych i cierpiących.
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2. Pedagogia ewangelizacyjna Papieża poprzez ludzką chorobę i cierpienie 
Założenia papieskiej ewangelizacji. Zdaniem Świętego, dzisiejszy świat potrzebuje re-

fleksji antropologicznej, która będzie wynikiem współpracy ludzi różnych dziedzin wiedzy 
o człowieku i jego społecznościach a teologią, która podaje - wypracowany dla różnych 
dziedzin życia i aktywności człowieka, zwłaszcza w zakresie prawa do życia i jego ochro-
ny - bezcenny przekaz antropologii chrześcijańskiej. Ma to być skonstruowany wspólnie 
- na niepodważalnym fundamencie nauki Bożej - przekaz w duchu służby człowiekowi, 
aby bronić jego byt osobowy w poczuciu poszanowania tożsamości i godności, jaką odnaj-
duje w Chrystusie. Wedle Świętego, tą fundamentalną podstawę-wartość należy postawić 
na szczególnym miejscu, a wrażliwość na jego potrzeby traktować jako priorytet, miernik 
prawdziwości ludzkiej kultury, głoszonych w ramach „kultury życia i miłości”, idei człowie-
czeństwa. Inaczej świat będzie pogrążał się w odmętach „cywilizacji śmierci”, który znamio-
nują dziś zabójcze „struktury grzechu”, obce międzyludzkiej solidarności, niszczone kon-
sumpcyjnym, z reguły - materialistycznym i bezbożnym stosunkiem do wartości życia /12/. 

Rozwijany katalog praw nie powinien pod żadnym pozorem i pretekstem nikomu i ni-
gdzie dawać władzy nad ludzkim życiem, gdzie wszelkie służby człowiekowi winny stać 
na jego straży /politycy, lekarze, sędziowie, świat kultury i edukacji…/. Taką argumentację 
- obecną w Kościele ostatnich wieków - rozwinął w sposób wyjątkowy Święty ucząc o 
człowieku jako włodarzu dóbr ziemskich na „Boży obraz”, który - powołany przez Stwór-
cę jako istota cielesno-duchowa - został uzdolniony do planowego i celowego działania w 
stanowieniu o sobie samym oraz przeobrażaniu, wedle uświęcająco-zbawczego zamysłu 
Stwórcy, całego porządku doczesnego /13/. Nad czym ubolewał Papież, podkreślany w 
tym aspekcie uprawnień uniwersalizm jest rozumiany wciąż pluralistycznie - i pomimo 
ratyfikowania wielu aktów prawnych - dość niejednolity. Dlatego życie i zdrowie człowie-
ka mają nadal niedostatecznie ugruntowaną w prawie naturalnym wartość, co najwyżej 
moralną, ale nie prawno-wykonawczą. Trudności na drodze jednoznacznego usankcjono-
wania przez wszystkich prawa do życia jako wartości Bożej, zwłaszcza jego stosowania 
w praktyce, winny stawać się dla ludzkości zadaniem „palącym”. Jeśli obecna cywilizacja 
ma przetrwać, jest to warunek „być” albo „nie być” dla świata i ludzkości /14/.

Z papieskiej wykładni na temat wartości i świętości życia, jako podstawowej normy 
moralnej, emanuje Boskie pochodzenie i bezwzględny obowiązek jego ochrony: od po-
częcia - do naturalnej śmierci. Przejawy „cywilizacji śmierci”, które są skutkiem szerzo-
nych dziś w świecie fałszywych teorii antropologicznych, są ewidentnym zaprzeczeniem 
głoszonej przez Świętego antropologii teologicznej oraz Jego ustawicznych i jednoznacz-
nych apeli, gdzie nawoływał do przezwyciężania wszelkich przejawów „kultury śmier-
ci” w duchu głoszenia i służenia Ewangelii życia. Jednocześnie zwracał się Święty do 
odpowiedzialnych gremiów społecznych, głównie rodzin, różnych publicznych struktur 
i organizacji oraz ludzi „dobrej woli”, a zwłaszcza do chrześcijan, aby otwierały się na: 
przyjęcie dzieci opuszczonych, zmagających się z problemami uzależnień, osób niepeł-
nosprawnych, samotnych, starców… Do tego celu posłużyłyby: różne ośrodki opieki; le-
czące z chorób i cierpień centra medyczne; ochraniające ludzkie życie oraz uwrażliwiają-
ce na poszanowanie człowieka i jego godności - bez jakichkolwiek nadużyć i stosowania 
przemocy - grupy woluntariuszy, ruchy i struktury; wszelkie formy dialogu i wspólne 
poszukiwania pomiędzy wierzącymi różnych wyznań oraz światopoglądów, a także ini-
cjatywy ustawodawcze, jakie występują przeciwko spiskowi na ludzkie życie. Wszystko 
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to wskazywało na nieprzejednaną postawę Papieża jako obrońcy życia, który w sposób 
możliwy dla swego urzędu i autorytetu był stale obecny i aktywny /15/. 

Konkretne kanały ewangelizacji. W swoich apelach nawołujących do ciągłego i 
możliwie wszechstronnego organizowania pomocy osobom przeżywającym doświadcze-
nie związane z różnymi psychiczno-fizycznymi chorobami i moralno-duchowymi cier-
pieniami nakazuje Święty podejmować wobec nich zorganizowane i spontaniczne dzieła 
misyjne. Takie zaangażowanie uwiarygodnia odwieczną istotę i posłannictwo Kościoła 
jako duszpastersko-apostolską misję całego Ludu Bożego, tj. wszystkich stanów i kate-
gorii wierzących, którzy w ten sposób łączą się z odkupieńczą ofiarą samego Chrystusa. 
Owa diakonia Kościoła wobec niepełnosprawnych części Ciała Mistycznego istniała od 
zarania Kościoła, który był wierny misji i poleceniu samego Chrystusa oraz trwa usta-
wicznie jako najbardziej wiarygodne świadectwo Jego rozwoju i uświęcenia. Charyta-
tywna postawa wyraża się w mnóstwie postaci zwyczajnych i nadzwyczajnych obejmu-
jąc szereg wyklarowanych w praktyce, zarówno w obrębie i poza Kościołem, struktur 
duszpasterskich oraz apostolskich wobec: ludzi starych, służby zdrowia, hospicjów, nie-
widomych i niesłyszących, fizycznie i psychicznie chorych, uzależnionych, itp. Święty 
wyodrębnia najogólniej w tej ewangelizacji posługę zwyczajną poprzez: Słowo w kate-
chezie i kaznodziejstwie, Kult w liturgii Sakramentów i poza sakramentalnej, diakonię 
charytatywną typu indywidualnego lub wspólnotowego wraz z wciąż upowszechnianą i 
specjalizującą własne postacie pomocą nadzwyczajną.

Posługa katechetyczno-kaznodziejska. Zdaniem Świętego, wpierw winna być upo-
wszechniana, czerpana z przebogatego skarbca Biblii, nauka w przekazie katechetyczno-
-kaznodziejskim, która winna rozłożyć się na szereg istotnych wątków i kategorii osób 
dotyczących rzeczywistości choroby i cierpienia. Będzie to programowy-merytoryczny 
przekaz w przystępnie realizowanej treści i wielopostaciowości form dostosowanych do 
różnych duszpastersko-apostolskich kontekstów i warunków społeczno-parafialnych od-
biorców. W skład tej szeroko rozumianej ewangelizacji należałoby: /1/ przede wszystkim 
- eksponować powyżej zaznaczoną soteriologiczno-odkupieńczą wizję ludzkiej choroby i 
cierpienia jako rzeczywistości, która w pryzmacie nadprzyrodzonej wiary posiada głębo-
ki, uświęcająco-zbawczy sens, cel i wartość; jest to bowiem realne złączenie z Krzyżem 
Chrystusa i uczestnictwo w życiu Kościoła; /2/ jak uczy Święty - należy w tym przekazie 
zwalczać pokutujące do dziś przekonanie, iż cierpienie i choroba to nie jakaś kara za grze-
chy lub przewiny przodków; zresztą nie są one żadną odpowiedzią na dotykające czło-
wieka zło. Doświadczenia te zrozumieć można tylko w świetle Bożej miłości i miłosier-
dzia, bowiem są ostatecznym sensem wszystkiego, co na świecie istnieje, gdyż cierpienie 
zostało połączone z miłością, która rodzi największe dobro, jakie Chrystus wyprowadził 
z Krzyża w odkupieńczym akcie i zarazem źródle. Tam została ukazana po wszech czasy 
całemu Kościołowi i światu Ewangelia cierpienia, która włącza wierzących „w winny 
krzew”, tj. w ów uświęcająco-zbawczy obieg - czego wyrazem są Błogosławieństwa. Ta 
potwierdzona przez Św. Pawła prawda ukazuje nieogarnioną perspektywę utożsamiania 
się Chrystusa z chorymi, a tym samym Łaskę i moc jednoczenia się z Nim; stąd Świę-
ty formułuje myśl, iż chorzy przechowują we własnych cierpieniach najszczególniejszą 
cząstkę nieskończonego skarbu Odkupienia świata /16/; /3/ w tym momencie przedstawia 
Papież chorym i cierpiącym oraz towarzyszącym im osobom - wraz z kościelnymi struk-
turami i wspólnotami - apel-zadanie o współczucie i miłosierdzie. Wezwanie to zawiera 
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kilka jednoznacznych racji: jak domagał się sam Chrystus, tak w obecnej i coraz boleśniej 
znamionowanej symptomami „cywilizacji śmierci” rzeczywistości, należy w przekazie 
Słowa zaznaczać potrzebę egzemplifikacji autentycznej wiary jako postawy cechującej 
środowiska ludzi wprost lub pośrednio chorobą i cierpieniem dotkniętych; jednocześnie 
mówi dobitnie o tej rzeczywistości jako szczególnie dziś zdominowanej znieczulicą i 
buntem wobec Boga; jako znana i dostępna forma apostolstwa, zwłaszcza poprzez cier-
piących, stanowi niejako żywą pochodnię Krzyża i Zmartwychwstania, może wyjątkowo 
zaświadczać o Bogu w świecie. Jak wielu znanych w Kościele świętych męczenników i 
wyznawców Krzyża, tak obecnie dotknięci tą tajemnicą zwyczajni wyznawcy mogą być 
żywymi świadkami życia, tak jak nikt inny oddziaływać wiarą na otoczenie. Cierpie-
nie bowiem to czas udzielanej człowiekowi lekcji Łaski i Miłości. To jedna z wyjątko-
wych Bożych dróg prowadzących do świętości i zbawienia, która w zależności od siły 
cierpienia, różnorako człowieka oczyszcza, a tym samym rodzi wieloraką miarę wiary, 
nadziei i miłości. Zresztą sam Papież wyraził najlepiej tę prawdę katechezą-świadectwem 
własnej choroby i umierania; tym samym podkreślił podmiotowość takiegoż zaświad-
czania o Bogu i Kościele. Na tym najwymowniejszym momencie przekazu Słowa, który 
Święty przekazał światu samym sobą na wzór samego Chrystusa, stajemy przed innymi 
istotnymi momentami ewangelizacji wobec chorych i cierpiących /17/.

Służba liturgiczno-sakramentalna. Jest to niezbywalna, istotowo wzbogacająca po-
przednią, ewangelizacyjna służba bliźniemu w potrzebie. Stanowi szczyt i jednocześnie 
źródło, z którego wypływa cała jej moc /18/. Szczególną rolę w formacji i uaktywnianiu 
postaw kultycznych wierzących posiadają Sakramenty inicjacyjne, zwłaszcza Euchary-
stia jako „sakrament miłosierdzia” i „węzeł miłości”, który warunkuje realizację przyka-
zania miłości, uczy poczucia odpowiedzialności za bliźnich, szczególnie wobec najbar-
dziej potrzebujących oraz - dostarcza motywacji do ofiarowania im koniecznych do życia 
rzeczy, czasu, otuchy i serdeczności. Nie sposób wyobrazić sobie pominięcia sakramentu 
Namaszczenia Chorych w trakcie odwiedzin duszpasterskich wobec przebywających w 
domach, szpitalach i wielu innych miejscach ich pobytu. Posoborową reformę Sakra-
mentu - umożliwiającą Jego właściwe wykorzystanie w sensie pastoralnego rozumienia 
i praktyki - zalecał Święty w swoich naukach oraz spotkaniach z chorymi w taki sposób, 
aby pomagał im w: pokonywaniu cierpień i osiąganiu zbawienia poprzez wzmacnianie 
ufności w Boga; ochronie przed zwątpieniami i podszeptami Złego; ochotnej woli od-
zyskiwania zdrowia; osiąganiu równowagi ducha; zwłaszcza w odzyskiwaniu wiary i 
nadziei w Boże miłosierdzie. Jeszcze zbyt często pokutują wśród wiernych krzywdzą-
ce uprzedzenia odnośnie Sakramentu jako „ostatniego namaszczenia” czy „wiatyku”. A 
przecież jest to środek Łaski dla wszystkich, którzy potrzebują mocy na drodze powrotu 
do życiowej normalności. Dlatego powinni duszpasterze pomagać chorym podczas od-
wiedzin poprzez zaspokajanie ich duchowych potrzeb, łączyć z udzielaniem czytania i 
wyjaśnienia Pisma, odmawiać psalmy, litanie oraz błogosławieństwa. Zdaniem Świętego, 
powinno jednocześnie wystąpić stopniowe przygotowanie chorych do Sakramentu Poku-
ty, zachęta do częstego przyjmowania Komunii i Sakramentu Chorych - i to przy każdej 
nadarzającej się porze czy sytuacji. Wyjątkowe znaczenie ma przyjmowane tych Sakra-
mentów w niedziele i w okresie paschalnym /19/. Papież wskazał również na konieczne 
w tym czasie przeprowadzanie akcji katechetyczno-ewangelizacyjnej, która ukaże praw-
dziwe przeznaczenie Sakramentu i otworzy wiernych na częstą praktykę korzystania zeń 
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w różnych miejscach i formie, tj. w świątyni, domach, szpitalach i miejscach opieki. 
Podkreślał, iż przyjmowanie wówczas Sakramentu w pogłębionej wierze, w szczerej po-
stawie zaufania, może wnieść w ich życie pełniejsze rozumienie prawdy o cierpieniu, 
ulgę ducha i siłę miłości dzięki nadziei, jaka rodzi radość i prowadzi do uświęcenia /20/. 

Ponadto Święty zaleca duszpasterzom organizować posługę w taki sposób, aby umoż-
liwiała chorym jak najczęstsze korzystanie nie tylko z Sakramentu Chorych, lecz także z 
Eucharystii wraz z codziennym przyjmowaniem Komunii w czasie liturgii lub w miejscu 
ich przebywania. Wtedy można ów pozaliturgiczny sposób udzielania Sakramentu wzbo-
gacać odpowiednią katechezą, modlitwą, rozmową, budującą lekturą książkową lub pra-
sową, błogosławieństwem, itp. Są to szczególne okazje do wzmacniania duchowego cho-
rych i ubogacania spotkań, zwłaszcza jeśli kapłanom towarzyszą oraz aktywnie z nimi 
współpracują - odpowiednio przygotowane w poradnictwie psychologicznym, medycz-
nym oraz ochoczo usposobione do apostolstwa - świeckie osoby. Jak zaznacza Papież, 
możliwości do konstruktywnej duszpastersko-apostolskiej współpracy, w zależności od 
miejsca, treści i form pomocy, jest bardzo wiele, gdzie winno uwrażliwiać wszystkich na 
los chorych poprzez: katechezy, homilie, liturgie, rekolekcje i misje… Zwraca uwagę na 
współpracę ze świeckimi, stosowną do posiadanych przez nich charyzmatów, uzdolnień 
oraz wiedzy. Włączać w ten nurt należy: działaczy zespołów charytatywnych, nadzwy-
czajnych szafarzy Eucharystii; specjalistów poradnictwa indywidualnego, rodzinnego, 
służby zdrowia i opieki społecznej, telefonów zaufania, także organizatorów czy anima-
torów krucjat, przewodników pielgrzymek, zjazdów i Dni chorych oraz różnych stopni 
stowarzyszeń chorych, środowiskowo-parafialnych akcji, itp. Wszyscy oni w sposób za-
sadniczy wzbogacą oraz stworzą z kapłanami zupełnie nowe przestrzenie jakości posłu-
gi liturgiczno-sakramentalnej wobec osób chorych i cierpiących. Nie będą w stanie dać 
czegoś podobnego sami, choćby najbardziej ofiarnie posługujący kapłani /21./

Misja charytatywna /wspólnotowo-apostolska/. Form i metod posługi charytatywnej 
jest, w ramach szerzej rozumianej misji wspólnotowo-apostolskiej Kościoła, wiele. To 
misja, którą świeccy - z racji powołania do życia w świecie - winni we współpracy ze 
wszystkimi ludźmi „dobrej woli”, szerzyć w różnych strukturach i formach pozakościel-
nych. Ich powinnością jest czynić to dzieło apostolskie w ramach służby humanizacyj-
no-społecznej w zorganizowanych oraz spontanicznych postaciach indywidualnych lub 
zbiorowych. Obok proponowanych przez samego Papieża form, należałoby wymienić: 
rozliczne postaci kontaktów z życzliwymi osobami świeckimi i kapłanami, których cho-
rzy wyjątkowo potrzebują i sobie cenią - poczynając od spotkań we wspólnej modlitwie, 
w stosownych posługach liturgiczno-sakramentalnych, błogosławieństwach i namaszcze-
niach; wspólne spędzanie wspólnych chwil z rodzinami, przyjaciółmi lub aktywistami 
apostolskimi podczas wydarzeń specjalnych, np. w ramach odpustów, Dni Chorych, apo-
stolatu książki i prasy, festynów i konkursów z udziałem pacjentów na terenie różnych 
placówek służby zdrowia, w hospicjach, w ośrodkach rehabilitacji i pomocy społecz-
nej, itp. Ostatnimi czasy nabierają na znaczeniu znakomicie odbierane przez obie stro-
ny formy rekolekcyjno-misyjne, organizowane w czasie akcji charytatywnych plenery 
turystyczno-rekreacyjne, szczególnie cenione pielgrzymki do znanych sanktuariów, wy-
cieczki po trasach ważnych miejsc kościelnych i wydarzeń historyczno-patriotycznych, 
spotkania ze znanymi osobistościami oraz świadkami z życia społeczno-kościelnego w 
Polsce, także popularne wyprawy pielgrzymkowe po Europie i świecie. Nabiera też dziś 
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na znaczeniu: włączanie ludzi chorych, starych i niepełnosprawnych w różne imprezy 
kulturalne danego regionu, w życie stowarzyszeń i organizacji samopomocy opiekuńczo-
-medycznej, do różnorakich klubów i kół zainteresowań, m. in. hobbystów, artystów, wy-
nalazców i ludzi rzemiosł ręcznych. Należałoby tu podkreślić: rolę osób aktywizujących 
warsztaty terapii zajęciowej, zajęcia sportowo-gimnastyczne, biblioteki i czytelnie wraz 
ze stosownymi dla odbiorców zbiorami; kolportaż popularnej bądź fachowej literatury 
i prasy na tematy zdrowia, rekreacji i wypoczynku, spraw wiary, życia Kościoła, świę-
tych; tworzenie ośrodki samokształcenia, uniwersytetów III wieku, szkół i klubów dla 
seniorów, itp. Bardzo modne i pomocne stały się w ostatnich dekadach specjalistyczne 
usługi świadczone: chorych i cierpiących, osobom niepełnosprawnym, ludziom z trud-
nościami egzystencjalnymi i kryzysami religijno-duchowymi; upowszechniające się 
poradnie psychologiczne, telefony zaufania, fachowe formy wsparcia pacjentów i ich 
rodzin o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym, cenne kooperatywy lekarzy, psy-
chiatrów, duszpasterzy i działaczy charytatywnych, którzy pracują nad integrowaniem 
oraz wzmacnianiem osobowości i postaw podopiecznych i ich najbliższych, pogłębiają 
kulturę i ducha ofiary w znieczulonym dziś na problemy ludzi w potrzebie świecie. O 
tym uczył Papież w swej kapitalnej wykładni encykliki Dives in misericordiae; zresztą 
obszary działalności tych struktur pomocowych, jak i całego III sektora, są w obecnej 
rzeczywistości - jakże często odległej wobec ludzi niepełnosprawnych - nie do ocenienia 
i wyjątkowo palące /22/.

Nie sposób pominąć w tym miejscu wielopostaciowej misji apostolskiej świeckich w 
ramach Kościoła. Powołanie wiernych w dziele egzemplifikacji świadczenia dobra na ze-
wnątrz, jako realizacji najważniejszego przykazania miłości Boga i bliźniego, stanowi dla 
Kościołów lokalnych, zwłaszcza parafii, żywy przykład i wezwanie do tworzenia zespo-
łów charytatywnych celem usprawnienia posługi miłości. Palących potrzeb w tym zakre-
sie jest dziś wyjątkowo dużo zważywszy na olbrzymie obszary ludzkiej nędzy materialnej, 
szczególnie zaś duchowej, które powodują wszelkiego rodzaju nieszczęścia, choroby i 
cierpienia. Panosząca się w tym zakresie ludzka nędza rodzi konieczność zacieśniania 
współpracy duchowieństwa ze świeckimi dla skutecznego zaradzania występującym po-
trzebom. I dlatego należy ją stale rozwijać o nowe, adekwatniejsze do wymogów, formy 
oraz doskonalić posługę dotychczas istniejącą. Polska praktyka charytatywna zna cały 
szereg postaci i metod tej pomocy, co zresztą eksponowało większość Synodów Diece-
zjalnych organizowanych w ostatnim półwieczu XX wieku. Przykładowo należałoby tu 
wskazać na cenną inicjatywę-program powołanego jeszcze przez kardynała Karola Wojty-
łę duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej z lat 1972-1979 czy zainspirowane 
przez Archidiecezję Krakowską dzieła Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski z 30 XI 
1986, która wydała obowiązującą do dziś w Statucie Caritas Polskiej Instrukcję o pracy 
charytatywnej w parafiach, Warszawa 1990. Zawarty jest tam cały program i strategia dla 
powoływania i funkcjonowania w parafiach zespołów charytatywnych, gdzie wyszczegól-
niono dla tej misji kilka kluczowych zadań, które warto w skrócie przypomnieć. Zresztą 
ich bardziej szczegółowa charakterystyka wymagałaby osobnego i obszernego opracowa-
nia, stąd należałoby odesłać zainteresowanych do kapitalnej literatury przedmiotu /23/. 

Z naczelnych zadań zespołów charytatywnych należałoby wymienić kilka. 1 - Bę-
dzie to mobilizacja możliwie całej wspólnoty parafialnej do akcji poprzez propagowanie 
odpowiednich modlitw, słów i dzieł w świadectwie czynnej miłości, co uwrażliwi miej-
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scowe społeczności na problemy chorych oraz zachęci do rozmów i kontaktów z nimi, 
głównie zaktywizuje obie strony do pracy w corocznie organizowanych w parafiach ak-
cjach, które ożywią wiarę, nadzieję i miłość podczas: rekolekcji, Dni Chorych i Święta 
Miłosierdzia, spotkań wigilijnych i wielkanocnych, poświęconych Świętym darczyńcom 
(mikołajowe, Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, brata Alberta, Wincentego a Paulo…), 
odpustów, pielgrzymek, peregrynacji, misji, nabożeństw majowych, czerwcowych, paź-
dziernikowych, itd. Zresztą podobnych możliwości i form pomocy na terenie parafii 
będzie mnóstwo - w zależności od wielkości i stopnia zaangażowanych weń wiernych, 
postaci współpracy, chęci i zdolności organizacyjno-ewangelizacyjnych całej wspólnoty. 
2 - Zadaniem następnym byłoby dokładne rozpoznanie potrzeb parafian przez czynnych 
działaczy dzieła, którzy jako miejscowi znają swoich sąsiadów i ich bolączki oraz mogą 
zorganizować adekwatną do wymogów tych potrzeb siatkę organizacyjną w postaci opie-
kunów charytatywnych. Ich baczna obserwacja wraz z pomocnikami skierowana na po-
trzebujących będzie rzeczywiście obiektywną penetracją środowisk rodzinno-lokalnych, 
umożliwi odnajdywać ludzi z określonymi problemami, np. duchowymi, uzależnionych, 
samotnych, wątpiących i załamanych, chorych, rozbite rodziny, osoby zdemoralizowane, 
samotne matki, upośledzone dzieci i opuszczoną młodzież, osoby nowoprzybyłe i sezono-
we… itp. Systematycznie czynione przez miejscowych działaczy sondaże środowiskowe 
oraz pośród zainteresowanych, wspólnie przedyskutowanie ich problemów oraz przeka-
zywanie wszystkich danych proboszczom i zespołom, mogą zagwarantować najlepszą 
pomoc oraz dawać satysfakcję dotyczącą sukcesu i skuteczności pomocy. Jest to pomoc 
nieoceniona w dzisiejszych środowiskach często zbyt obszernych i zdezintegrowanych, 
zresztą w pojedynkę niewiele się zrobi. Trafnie ten problem wyraża Werner Tiki Ku-
stenmacher: 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. Jeżeli kiedyś sami będziemy jej potrzebować, szybko dotrzemy do 
odpowiednich osób i w nagłej, trudnej sytuacji nie będziemy czuć się osamotnieni. Dobre 
kontakty są bowiem w takich przypadkach zwykle ważniejsze niż pieniądze. Także Jezus 
dzielił się swymi talentami z innymi - swą niepowtarzalną więzią z Bogiem, swą żarliwą 
więzią z Bogiem, swą wielką miłością do Królestwa Bożego, swym bogactwem Ducha 
Świętego. Ze swego luksusu zawsze dawał innym. Ci, którzy go otaczali, doświadczali 
niezwykłego duchowego dobrobytu, prawdziwej eksplozji miłości do Boga i ludzi /24/. 
3 - Kolejne zadanie stanowi konkretne organizowanie pomocy chorym i ich rodzinom. W 
zależności od natury i złożoności problemu może to być pomoc doraźna lub systematycz-
na, prosta albo bardziej domagająca się zaangażowania wykwalifikowanych specjalistów. 
W zależności od potrzeb pacjentów oraz możliwości pracy w danym terenie - ich wyszu-
kaniem oraz przydzieleniem do akcji powinny zająć się osoby odpowiedzialne, tj. opie-
kunowie rejonowi bądź ich parafialni pomocnicy, którym będą towarzyszyć zgłoszeni do 
pracy charytatywnej parafianie. Znaczy to, iż wedle zaleceń Instrukcji o pracy charyta-
tywnej w parafiach, powinny na konkretnych terenach dekanalno-parafialnych funkcjo-
nować specjalne zespoły charytatywne na czele z opiekunami rejonowymi i sekcyjnymi, 
których wspomogą wszyscy chętni do dzieła członkowie z zespołów apostolskich i grup 
modlitewnych, przygotowani do pracy lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, oświatowcy, 



ARTICLES

38

prawnicy, opiekunowie społeczni, siostry PCK, działacze Caritasu i wszyscy ci, którzy 
wniosą „z potrzeby serca i dobrej woli” cenny i fachowy wkład w posługę potrzebują-
cym. Dobrze się stanie, kiedy wszyscy razem stworzą jeden front zorganizowany w ze-
spół, gdzie parafialny trzon stanowić będą sprawnie działające w parafii grupy religijno-
-apostolskie. Będzie to bodajże najlepsza egzemplifikacja poziomu i gotowości w służbie 
miłości bliźniemu, zwłaszcza do często zmarginalizowanych osób chorym i ich rodzin 
/25/. 4 - W związku z powyższymi zadaniami, stajemy nieodparcie przed koniecznością 
stosownej dla dzieła formacji i wychowania poszczególnych kategorii działaczy akcji: - 
poczynając od podstaw ewangelizacyjnych przez Słowo, tj. katechez i homilii - poprzez 
Kult i Sakramenty - kończąc na pedagogizacjach i formacjach specjalistów ze: służby 
zdrowia i opieki społecznej, poradni psychologicznych, telefonów zaufania, osób z bran-
ży pomocy terapeutyczno- rehabilitacyjnej, prawniczej… W różnych parafiach i przy 
ich zróżnicowanych potrzebach oraz możliwościach należy działać na bieżąco w taki 
sposób, aby móc ludzi wspomagać w sposób najbardziej adekwatny. Dlatego wskazana 
jest możliwie wszechstronna kooperatywa i jedność w tej akcji wszystkich zaintereso-
wanych, u których podstaw będzie jednolicie zorganizowana formacja ewangelizacyjna 
duszpasterstwa zwyczajnego i różnych ogniw apostolstwa parafialnego. Wedle zaleceń 
dokumentów papieskich /26/ i Instrukcji Episkopatu, akcja ta winna posiadać znamiona 
permanentnej, ideowo-praktycznej ewangelizacji z solidnym podłożem formacyjnym i 
duchowym ludzi weń zaangażowanych, u których udzieli się podmiotowa postawa wo-
bec potrzebujących i osób im towarzyszących na „kształt zaczynu”. Znaczy, iż wszyscy 
w tym procesie winni poczuć się podmiotami, stawać się aktywnymi członkami, pozy-
tywnie na siebie oddziaływującymi. Taka całościowa, zarówno fizyczna, jak i duchowo-
-religijna pomoc, powinny czynić nowy ferment i szansę dla dzieła, jaki Święty określa 
mianem nowej ewangelizacji. Zrodzi to klimat „kultury życia i miłości”. Dlatego taka 
aura winna przenosić się na tereny poza parafialne do wszelkiego typu domów pomocy, 
hospicjów, szpitali… 5 - Istotną w tym dziele pozycję i rolę powinna pełnić rodzina, 
najbliżsi chorego, gdyż wiadomo, iż postępująca przez te środowiska pomoc, wspierana 
przez różne gremia specjalistyczne, gwarantuje najbardziej optymalne wsparcie, może 
krzewić klimat kultury ludzkiej, być zaczynem odnowy wiary i ewangelizacji środowisk 
parafialnych w Polsce. Taki sposób rozumienia i realizacji funkcji charytatywnej Kościo-
ła stanowi szansę na podnoszenie poziomu duchowego i religijnego w spluralizowanych 
i zobojętniałych wobec ludzi w potrzebie społecznościach /27/.

Z powyżej zarysowanej problematyki charytatywnej wyłania się bodajże najistotniej-
szy i godny zasygnalizowania problem, aczkolwiek jest on często pomijany. To ewange-
lizacyjna misja chorych i cierpiących jaka przebóstwia ich własną niepełnosprawność i 
czyni ich rolę, którą można określić mianem „mistycznej”.

3. Suplement o „mistyce” ludzkiej choroby i cierpienia 
W niniejszym sformułowaniu należałoby wyodrębnić kilka fundamentalnych sfor-

mułowań, które skrywają dokumenty i nauczanie Świętego /katechezy, homilie…/ oraz 
nierozerwanie z tym związane - jako jedna całość - świadectwo cierpienia z ostatnich lat 
Jego życia i „odchodzenie do Domu Ojca”.

Pierwszą prawdę stanowi uczenie się dostrzegania chwały w ludzkiej słabości i 
cierpieniu. Głównie jest to przekaz prawdy o cierpiącym człowieku jako umęczonym 
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obliczu Chrystusa, obrazie w ukrzyżowanym Odkupicielu, który okazuje największą 
miłość. Wszelkie cierpienie to najbardziej przejrzysty objaw, spojrzenie w Jego chwałę 
miłości. To, na co spogląda człowiek jako na objaw katorgi i niesprawiedliwości, staje 
się w opcji wiary źródłem podziwu, otrzymanego daru, który w mroku i chaosie świata 
staje się jak monstrancja z hostią ołtarza. W ułomnej postaci stworzenia, nawet wielce 
schorowanego Papieża, cały Kościół wyczuwał nowy czas, który wyłaniał się z chaosu 
współczesności do światłości doświadczenia wiary. To prawda, iż Jezus niesie całe ludz-
kie rozdarcie ludzkie w sobie i rodzi jego nową postać. Zawiera we własnej ułomności, 
słabości i ograniczeniu szczególny sposób spotkania z chwałą Bożą a nie ciężar, dotyk 
tajemnicy wcielenia tym bardziej intensywny, im bardziej człowiek doświadcza swej 
doczesnej kruchości i beznadziei. Jakaż miłość w tym, iż Bóg przyjął ciało i zechciał 
nieść największą słabość i poniewierkę w cierpliwie i delikatnie znoszonej Golgocie. Jak 
dobrze pamiętamy - Papież w pełni akceptował oraz znosił słabość swego ciała; wno-
sząc w swój Pontyfikat boską moc cierpienia, podążał na górę Tabor. Znaczył sobą, że 
im bardziej poddane jest zranieniu ludzkie ciało, tym mocniej może przenikać przezeń 
Boże światło czy chwała. Wówczas wszelkie użalanie się i narzekanie milkną, zaś sła-
bość staje się podwaliną dla dobra, a nie zła. Można z bólu krzyczeć, ale jej nie oskarżać. 
To zasadnicza różnica, iż w głębi doświadczenia słabości, Święty spotkał Bożą miłość, 
którą Chrystus przyjął dobrowolnie podążając od początku swej misji do Jerozolimy /28/. 
Szczególnie wtedy wyczuwał trawiący go ogień w przemieniającej miłości Boga miło-
siernego, kontynuował czas Bożej miłości w przemianie nędzy w chwałę. Ten, kto nie 
chce być wtedy kochany, ogień będzie dlań piekłem: ale któż tego pragnie ? /29/. 

Nierozłącznie związana z poprzednią jest druga prawda o ludzkiej słabości: umieć 
spotykać Chrystusa w drugim człowieku, zwłaszcza w cierpiącym. Żyjemy w epoce wy-
jątkowego zafascynowania dobrami konsumpcji i technologicznego dobrobytu, które 
tworzą obszary wielkiej znieczulicy oraz ucieczki od tego wszystkiego, co nosi w sobie 
wszelką niepełnosprawność. W erze „ponowoczesności’ liczy się efekt ekonomiczny, 
atrakcyjność, sukces osobisty, egocentryczna filozofia życia mierzona wygodnictwem 
i powodzeniem, dobrobytem i ciągłym używaniem dóbr doczesnych. Wszelka słabość 
ludzka jest spychana, wręcz eliminowana w pola widzenia ludzi-monad zapędzonych w 
szaleńczym biegu za ulotnym szczęściem w świecie, w których rządzą prawa silniejszych 
i sprytniejszych. Nie jest to więc świat wzajemności i naszych bliźnich, gdzie człowiek 
byłby kimś lepszym od innych bytów natury. Antropologia Świętego podkreśla mocno 
ludzkie „zakotwiczenie” i „opanowanie” człowieka w Chrystusa, które nierozpoznane 
wyrządza bliźniemu wielką krzywdę w jego godności i wartości jako ikonie Zbawicie-
la. Zasada mistyki chrześcijan starożytnych podkreślała: zobaczyłeś bliźniego, ujrzałeś 
Boga, zwłaszcza w tym biednym i cierpiącym. Pragnieniem Świętego było uczyć ludzi 
słowem i życiem pewnego rodzaju jasnowidztwa, wnikania w głębię spraw i wynalazków 
oraz odkrywania przemienionego Chrystusa. Jest to inna głębia serca niż ta psychologicz-
na, która dociera tylko do obrzeży ludzkiego jestestwa. Tkwi ona korzeniami w każdym 
człowieku i stworzeniu, które ukazuje Bóg w Słowie-Synu. Spotykanie człowieka w sa-
mym rdzeniu jego osoby to spotkanie z Chrystusem: wszystko, co zrobiliście dla jednego 
z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie /30/. Ta prawda to nie żaden obraz 
czy przenośnia, ale Droga, Prawda i Życie, tj. Jezus, który czyni człowieka prawdziwym. 
Takiego można odnajdywać w głębi każdego poprzez modlitwę i umartwienie - i co pro-
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wadzi do spotkania z Chrystusem i bliźnimi bez jakichkolwiek indywidualistycznych 
zahamowań w obszarze mistyki miłości - jaka wykracza daleko poza własne ego, od-
słania niebiańskie tereny na bezdrożach ludzkiej nędzy i beznadziei. Tylko przywołując 
stale do porządku i czujności więzi, zamieszkiwanie w swojej głębi w Chrystusem, moż-
na patrzeć na całą rzeczywistość doczesną, nawet tę ułomną, „skażoną grzechem”, jak 
na monstrancję na ołtarzu, w której jest Zbawiciel. To opcja świętości dla każdego, nie 
tylko przeznaczona dla rzesz męczenników i wyznawców Kościoła, jaką ukazał swym 
nauczaniem i życiem Święty, który do końca pozostał człowiekiem dla nas i potomnych. 
Zasadność silnej wiary, kształtowana w wierzących poprzez dostępne w Słowie, Kulcie 
i Sakramentach oraz świadectwie Miłości wspólnot w nowej ewangelizacji Kościoła, 
zdają się nieodłączną składową posługi Papieża, jaką w swoim Testamencie nauczania 
i życia pozostawił. Trwając na gruncie silnej wiary Kościoła, opartej na niewzruszonym 
fundamencie Zbawcy, która jest w „stanie góry przenosić”, można mówić o właściwym 
odczytywaniu przesłania Papieża odnośnie jedynie sensownej i uświęcająco-zbawczej 
misji chorych i cierpiących. Należy ją urzeczywistniać w targanej licznymi sprzeczno-
ściami „cywilizacji śmierci”, a jednocześnie wielce spragnionej Boga. W oczekiwaniu 
na widzialną przemianę wierzących i ich relacji, szczególnie wobec ludzi w wielorakich 
potrzebach oraz psychofizycznych i moralno-religijnych brakach, będzie można stawać 
się szczęśliwym i wdzięcznym za to, co jest niewidzialne w Bogu i człowieku /31/. 

Będącą następstwem poprzednich jest trzecia prawda papieskiej mistyki cierpienia: 
widzieć we wszystkim Niewidzialnego, co człowieka otacza i doświadcza. Zadaniem 
i zarazem sztuką jest „wychodzenie” osób niepełnosprawnych poza własne „ja”, zresz-
tą często skrywane i ograniczone stanem bólu. Przy wsparciu najbliższych muszą sami 
otworzyć się na dar miłości ukrytej w ich wnętrzu poprzez cierpienie, które obwarowało 
ich niewidzialnym murem. Mając wówczas szczególną skłonność do takiego zachowa-
nia, muszą wychodzić z własnego ego na spotkanie Boga przy pomocy przyjaznych osób. 
Prawdziwy przyjaciel, dobry mistrz duchowy, osoba szczerze wspierająca… odegrają 
wtedy istotną rolę w odkrywaniu głębszych pokładów wewnętrznego światła i prawdzi-
wego bogactwa ducha, które tkwią w takiej osobie poza jej zewnętrzną powłoką własnego 
ciała i brzydoty. Wtedy będzie Łaską, jeśli pozwoli się tym osobom przekroczyć poziom 
zmysłowy, a nawet możność intelektualnego pojmowania swojej sytuacji oraz - umożliwi 
wyjść poza te przyrodzone sfery. Wówczas spotka się drugą osobę w jej centrum tam, 
gdzie człowiek jest „latoroślą w winnym krzewie”, tj. obrazem przemienionego Chry-
stusa. Na tym poziomie „spojrzenia głębiej” nie ma już jakichkolwiek różnic pomiędzy 
ludźmi, ale „patrzenie” okiem samego Boga. Na tej Górze przemiany można też zyskać 
prawdziwą miłość do drugiego, bowiem odkryte zostało piękno w głębi osoby, która - 
pomimo wad i słabości - posiada w sobie coś uroczego i boskiego. Chrystus w drugim 
nigdy nie da się przeniknąć, zawsze jest nowy i niezbadany pomimo, iż wydaje się, że 
poznane zostały przymioty bliźniego, jego cnoty i wady. Niesamowitym odkryciem staje 
wtedy fakt, zarówno dla cierpiących oraz ich towarzyszy, iż mroczne i jednostajne jest 
życie, gdy zatrzymają się tylko na jego powierzchni; jest to zresztą największy dramat 
epoki i człowieka „ponowoczesności”. Zatem każdy, kto w spotkaniu z drugim odważy 
się pójść na głębiny Boże, czeka go najbardziej zaskakująca i najciekawsza przygoda. 
Jakże wielce zubożał w tym mistycznym spojrzeniu na drugiego człowieka, zwłaszcza 
niepełnosprawnego, współczesny „odkrywca i postępowiec”, który - zdaniem Świętego - 
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zatracił moralno-duchową wielkość człowieka, kiedy chory staje się dlań ciężarem i sam 
czuje się niepotrzebnym. Cierpienie nie budzi już współczucia i szacunku, zostało odarte 
z wielkości swoistej tajemnicy, kiedy człowiek epoki doczesnego dobrobytu pogrąża się 
coraz bardziej w odmętach wrogiej dla niego „cywilizacji śmierci”, która często dopusz-
cza aborcję, eutanazję, dewiacje seksualne i antyrodzinne patologie, itp. /32/.

Czwartą prawdę o cierpieniu w perspektywie nadprzyrodzonej wiary, którą przeka-
zał Święty, można sformułować w kilku sentencjach. (1) Człowiek winien tworzyć ze 
swoim otoczeniem harmonijną symbiozę, bowiem tylko wtedy będąc „koroną stworzeń” 
wypełni swoje powołanie „na Boży obraz i podobieństwo”. Jednakże obraz świata został 
mocno zniekształcony, dany przez Stwórcę „surowiec” ziemski został naruszony ludzkim 
grzechem i złem. Aczkolwiek dokonujące się wciąż w historii świata procesy, zaś w ostat-
nich dziesięcioleciach urbanizacyjno-industrialne przemiany, naruszyły ów ład i harmo-
nię z kosmosem w postaci niespotykanych nędz, cierpień, niesprawiedliwości społecznej 
i chorób cywilizacyjnych. Jednakże Bóg nadal okazuje swoją suwerenność wobec zła i 
miłosierdzie w stosunku do człowieka pozwalając, aby w stworzeniu zachowało się wiele 
piękna, będącego dla niego lekarstwem i pociechą. Pomimo, iż trawią porządek doczesny 
na niespotykaną dotąd skalę, zaś samego człowieka choroby ciała i niepokoje ducha, 
musi on nadal szukać przymierza z naturą, aby leczyć swe głębokie rany i uzdrawiać 
świat, wychodzić zwycięsko z wewnętrznych zmartwień i rozdarć. W propozycji papie-
skiej „cywilizacji miłości” oraz „opcji preferencyjnej na rzecz ubogich”, muszą apostoło-
wie nowej ewangelizacji wraz z ludźmi „dobrej woli”: rozpocząć od wielkiego przygoto-
wania własnej odnowy moralnej dokonującej się przez Słowo, Kult i Miłość wzajemną, 
by w zbiorowym wysiłku z ludźmi innych religii i światopoglądów naprawiać kontakt z 
boską naturą, odzyskiwać utraconą symbiozę, na nowo uczyć się przeżywania Bożego 
dzieła stworzenia bez jakichkolwiek oczekiwań, spekulacji czy też ingerencji technolo-
gicznych. Nazywa ów proces odnajdywaniem swego miejsca w świecie, „szkołą modli-
twy i wyczuwania Bożej chwały w kosmosie”. Wyjątkową w tym dziele pozycję i rolę 
przypisuje się ludziom doświadczających chorób i cierpień na wzór samego Chrystusa. 
W duchu wyrzeczeń oraz w czynieniu aktów miłości mogą oni ujawnić swoją wielkość, 
odnajdywać najgłębszy sens miłości, wychowywać, doskonalić oraz uświęcać siebie i 
bliźnich /33/. (2) Święty każe spojrzeć dalej, a mianowicie, wnikać jeszcze głębiej w isto-
tę rzeczy porządku stwórczego, aby dotrzeć do jego właściwej istoty, tj. samego Stwór-
cy, który wciąż stwarza, co daje odkrywać tajemnicę tego faktu jako miejsce stwórczej 
obecności Boga. To fakt, jaki jednocześnie daje dojrzeć i rozumieć, iż wszelki istniejący 
w tym Bożym dziele brak sprawia, że dotknięty chorobą i cierpieniem człowiek, musi z 
Bogiem naprawdę współpracować i liczyć na Jego Łaskę. Czyż nie byłoby życzeniem 
Papieża, abyśmy już za życia patrzyli na stworzenie, na ciemności dotykanej swoimi i 
bliźnich chorobami i cierpieniami, oczyma światła Bożego, dostrzegali własne odrodze-
nie i zmartwychwstawanie w wierze. Słowem - to co w człowieku ułomne i trudne ma 
sens, bowiem wszystko jest Łaską, gdyż Bóg jest wszystkim we wszystkim Miłością, zaś 
zło w dobro przemienia. To dewiza każdego dobrego chrześcijanina, który w chwilach 
trudnych prób nie wątpi, lecz sprawdza siłę wiary, wszystko od wewnątrz na nowo prze-
obraża /34/. (3) Istotnym dla wierzącego przekonaniem pozostaje, że będzie dobrze, gdyż 
wszystko jest z Boga i przez Niego prowadzi do Miłości. Myśląc filozoficznym stylem 
papieskiego rozumowania trzeba zawsze w powyższych kwestiach wychodzić od całości, 
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aby rozumieć szczegóły. Przestrzega Święty przed zagrożeniem, aby ciężkie doświadcze-
nia własnej egzystencji nie przesłaniały spraw nadrzędnych. Wtedy wystarczy, że będzie 
w ludziach ogólna wiedza o tym, iż wszystko ma sens i jest przepełnione światłem Bożej 
Łaski. Wówczas jeden szczegół po drugim doprowadzi do wręcz zaskakujących wnio-
sków. Całość nabierze nowego blasku, znaczenia i sensu oraz wyjaśni drobne i większe 
wydarzenia. Jak w przypadku świętych, każdy człowiek stanie się mądrzejszy w „epoce”, 
która niebywale rozprasza i bałamuci, nawet wierzących, którzy koncentrują się tylko 
na drobiazgach, doraźnych efemerach, doznaniach, sądach… Słowem - ogólne oglądy 
dokonane w pryzmacie wiary na istotne kwestie egzystencji staną się skarbami dla tych, 
którzy takiej próbie przemiany poddali się. Są to „perły” na czasy olbrzymiego zamętu 
w świecie współczesnym, bowiem „ziemia pozostaje stale pełną Łaski Pana” i jest bar-
dzo dobra, bo taką stworzył Bóg. O czym zapewnia chrześcijan Biblia, taką pozostanie 
do czasu, aż wszystko ulegnie przebóstwieniu, swoistej transfiguracji stale obecnego i 
działającego w Kościele Ducha Świętego /35/. (4) Kończącą powyższe prawdy maksymą 
niech pozostanie ufność, iż przez Jezusowe pięć ran, poprzez które spływają Jego do-
broć i łagodność, istnieje otwarcie w każdym wierzącym na Boskie dary. Tym otwarciem 
jest każda ludzka słabość i bezradność, niemożność uwolnienia się od jakiegokolwiek 
ciężaru i bólu, niepowodzenia i ubóstwa, których doświadczając jako skaz otwiera się 
człowiek na Boga. Znaczy, iż każdy najsłabszy i najuboższy znajduje się w szczególnie 
uprzywilejowanym położeniu, w którym Bóg odnawia swoje miłosierdzia i zbliża - jak 
zapewnia Biblia oraz przekazy Świętych Pańskich - do swego Oblicza. Wówczas nale-
ży bezpowrotnie zostawić własną moc i samodzielność oraz powierzyć siebie Bogu. Za 
przekonaniem i przykładem Papieża oraz Świętych Kościoła można wówczas powtórzyć: 
o, upragniona słabości! Słabości, którą zastępuje moc Chrystusa. Któż mi zabroni być nie 
tylko słabym, bym znalazł stałość mocą Pana (36). 

Wnioski końcowe, można sformułować następująco: 1) jeśli jesteśmy przekonani o 
swej totalnej bezradności i bezsilności, to nastał stosowny czas, aby wszystko złożyć w 
opiekę Boga; 2) wówczas należałoby za Św. Teresą od Dzieciątka Jezus powiedzieć, iż 
radość i pokój nie eliminują cierpienia, a nawet przeciwnie, cierpienie może napędzać 
radość; 3) wówczas to, co było w nim najtrudniejsze, gdyż rodziło poczucie bezuży-
teczności, przeświadczenie, iż cierpienie nie jest nikomu potrzebne, bowiem kurczowo 
trzymaliśmy się własnego zdrowia i życia, zyskuje swój największy sens, kiedy świado-
mie jest ofiarowane, więcej - czyni cierpiącego w Chrystusie żywym darem ofiarnym; 
4) jest to bodajże największy paradoks i niespodzianka dla ufających głęboko w Boga, a 
mianowicie, wszystko co w doczesności wielce ważne i atrakcyjne, określane jest zdro-
wotnością ciała i ponętnością rzeczy doczesnych, otwiera bramę na świat bez granic, na 
nieskończoną perspektywę spotkania z Bogiem, bowiem kurczy się i gaśnie ziemski, 
lewy haft życia, natomiast dojrzewa radość pójścia do domu Pana, a więc właściwa, 
prawdziwa rzeczywistość haftu prawego. 

 
Streszczenie:
Papieski obraz ludzkiej choroby i cierpienia wprowadza w kapitalną perspektywę 

chrześcijańskiej rzeczywistości, w której krąg może zostać ogarnięty każdy autentycznie 
wierzący. Tylko w świetle soteriologii chrześcijańskiej można pełniej zrozumieć wykład 
Świętego dotyczący fenomenu-tajemnicy choroby i cierpienia; w Krzyżu i Zmartwych-
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wstaniu całkowicie rozjaśniają się mroki grzechu i zła, które ciągną za sobą zwątpienie i 
beznadzieję jako skutki zaistniałego w dziejach ludzkości grzechu pierworodnego /1/. Na 
gruncie niniejszego nauczania zrozumiałą i zarazem przystępną dla wierzącego staje się 
pedagogia ewangelizacyjna Papieża, zarówno w założeniach ideowych oraz w konkret-
nych, popularyzatorskich sposobach jej urzeczywistniania w eklezjo-twórczych posłu-
gach /katechetyczno-kaznodziejskiej i kultyczno-sakramentalnej/ oraz misji charytatyw-
nej zwanej też wspólnotowo-apostolską Diakonią Miłości /2/. Bezcenne potwierdzenie 
zasadności takiej ewangelizacji stanowi bezprecedensowy argument własnego świadec-
twa Świętego w końcowym etapie Pontyfikatu oraz samo „odchodzenie do Domu Ojca”, 
na podstawie którego można było sformułować w formie Suplementu kilka znanych z 
Ewangelii i zaczerpniętych z przebogatych żywotów wyznawców i męczenników Ko-
ścioła, kapitalnych prawd-zasad dotyczących „mistyki” choroby i cierpienia. Wypowia-
daną wielokrotnie przez Papieża prawdę o przedmiotowej, a jednocześnie podmiotowej 
czyli królewskiej pozycji i roli chorych i cierpiących w świecie współczesnym oraz w 
Kościele, należałoby ująć syntetycznie w dwa generalnie dopełniające się i zarazem po-
stulatywne sformułowania: 1- cierpienie jest w świecie po to, ażeby wyzwalało miłość; 
2 - miłość do cierpiącego jest znakiem i miarą poziomu cywilizacji rozwoju narodu /3/.

Nie są to wcale sprawy przynależne tylko wybranej kategorii ludzi „świętości”, niedo-
stępne dla normalnego chrześcijanina. Papież przedłożył je w formie swego życiowego 
testamentu szerokim rzeszom wyznawców, jako niespotykaną szansę dla ich uświęcenia i 
zbawienia. Pokazał tym samym - iż w szczególnej ciemności nocy współczesnych czasów, 
kiedy chce się totalnie wyeliminować Boga z życia ludzkiego, zaś choroba i cierpienie 
stanowią „koronny argument” za Jego odrzuceniem - można otwierać na „oścież drzwi 
Chrystusowi”. Jeśli dzisiejszy wierzący chce żyć Dobrą Nowiną-Ewangelią, to nie ma 
lepszej okazji i drogi, jak nauczyć się dzięki czynić Bogu zawsze i wszędzie. Jak podają 
żywe przykłady w Kościele, taka postawa - nawet w wielkich próbach cierpienia fizycz-
nego, psychicznego czy duchowego - może stawać się rzeczywistą drogą do radosnego 
dziękczynienia. To postawa fundamentalna w chrześcijaństwie, że msza święta jest Eucha-
rystią-Dziękczynieniem. Daje to głębokie przeświadczenie, że Bóg jest z każdym wszędzie 
i zawsze, a wszystko co w jego życiu wydarza się, jest cząstką w Bożym planie miłości, że 
trzeba żyć w ciągłym dziękczynieniu. Jest to najgłębsze dla potomnych na czasy obecne 
przesłanie pedagogii ewangelizacyjnej Świętego na temat ludzkiej choroby i cierpienia!

Słowa kluczowe: soteriologia ludzkiej choroby i cierpienia; papieska pedagogia ewan-
gelizacyjna i jej elementy: Słowo, Kult i Miłość; chrześcijańska „mistyka” cierpienia.

Summary:
Saint John Paul II on the sick and the suffering
The Pope’s image of human illness and suffering introduces a great perspective on the 

Christian reality which can include every Christian. Only in the light of Christian soterio-
logy can one understand the Saint’s lecture concerning the phenomenon and at the same 
time the mystery of illness and suffering. In the Cross and Resurrection of Christ, the 
darkness of sin and evil becomes clear. This darkness entails doubt and hopelessness as 
the effects of original sin in the history of mankind /see 1/. On the basis of this study, the 
Pope’s evangelizing pedagogy becomes evident in both ideological assumptions and in 
specific, popularizing ways of its implementation in the ecclesiastical ministry, i.e. cate-
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chetical-preaching and cultic-sacramental and charitable mission, also called the commu-
nity-apostolic „Diakonia of Love” /see 2/. The invaluable confirmation of the legitimacy 
of such an evangelization is an unprecedented personal testimony of the Saint at the final 
stage of his Pontificate and his time of „going to the Father’s House”. Based on this testi-
mony we could formulate a few rules on „mysticism” of illness and suffering in the form 
of Supplement. These are known from the Gospel and have been drawn from the lives of 
believers and martyrs of the Church. The truth, repeatedly expressed by the Pope, about 
the objective and at the same time subjective or royal position of the sick and the suffering 
in the contemporary world and in the Church should be synthetically expressed in the 
form of two generally complementary and postulatively sounding phrases: 1 – suffering 
is in the world to release love; 2 – love for the suffering is an indicator and a measure of 
the level of civilization /see 3/.

The issues outlined above do not only apply to a special category of saints but they 
are available to ordinary Christians. The Pope bore witness to them through his own life 
so that a wide range of followers was given an unparalleled opportunity for sanctifica-
tion and salvation. He showed that in special „darkness of times”, when God is totally 
eliminated from human life, while illness and suffering are a „crown argument” to reject 
Him, one can leave „the door wide open to Christ”. If today’s believers want to live 
by the Good News, there is no better way than to learn how to thank God always and 
everywhere. As the live examples of believers in the Church show, this attitude of man – 
even with great physical, mental or spiritual suffering – can become a real way to joyful 
thanksgiving. It is a fundamental belief in Christianity: the Holy Mass is the Eucharist 
and Thanksgiving. The Mass provides a strong assurance that God is always with us, and 
everything that happens in our life is part of God’s plan of Love: that one must live in con-
stant thanksgiving. Currently this is the Saint’s deepest message of evangelistic pedagogy 
and his „mysticism” to the problem of human illness and suffering! 

Keywords: soteriology of human illness and suffering; papal evangelistic pedagogy and 
its elements – Word of God, Worship and Love; the Christian „mysticism” of suffering.

Przypisy:
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Encyklika Humanae vitae - 1968/. 
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wykład na temat miłosierdzia w Kościele podaje DM /Jan Paweł II, Encyklika Dives in 
misericordia - 1980/.

Zob. RH 14 / Jan Paweł II, Encyklika Redemptor homnis - 1979/.
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Papieża. Oprac. J. Kiliańczyk-Zięba, Kraków 2006, s. 147 i n; por. M. Graczyk, Cierpie-
nie, W: Encyklopedia Nauczania Moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, 
s. 112; Cierpienie ma tysiące twarzy. Red. Z. Ryn, Kraków 1988…
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J. Nagórny, Lublin 1997; J. Nagórny, Ekologiczna płaszczyzna troski o życie i zdrowie, 
Roczniki Teologiczne 2000, z. 3; J. Wróbel, Życie - wartość życia, W: Encyklopedia Na-
uczania Moralnego, s. 605-608.
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Kamiński, Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym, Lublin 1997, s. 200 i n; wy-
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Pedagogia prewencji: dzieci młodzież, rodzina. Red. J. Zimny, Stalowa Wola 2013, s. 9 i 
n; W. Stinnisen, dz. cyt., s. 205-208.
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Wandrasz, Religijność a postawa wobec choroby, Lublin 1998; S. Witek, Cierpienie: 
aspekt aksjologiczny, W: Encyklopedia Katolicka. T. 3, Lublin 1979, k. 480-481…
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Uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt: 
„Autorytet - oblicze, misterium, tajemnica”

w dniu 19 lutego 2019 roku w Stalowej Woli.
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OBLICZE AUTORYTETU W OPINII 
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - 

GŁOS W DYSKUSJI

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, wykładowca 
akademicki Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Obszar zainteresowań: pedagogika 
ogólna, aksjologia pedagogiczna, filozofia wychowania, pedagogika szkolna, pedagogika rodzin-
na. Prowadzone badania nad wychowaniem do wartości dzieci i młodzieży, a w szczególności nad 
deklaracjami aksjologicznymi uczniów, ich rodziców i nauczycieli oraz sposobami urzeczywistniania 
wartości w życiu.

dr Anna Breś - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 

„Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. 
Młody człowiek pragnie odnaleźć samego siebie, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdzi-

wych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją”.
(Jan Paweł II, Przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów, Włocławek, 06.06.1991)

Wstęp
Można powiedzieć, że autorytet stanowi jedno z podstawowych zjawisk w życiu społecz-

nym, a szczególnie duże znaczenie odgrywa w relacji wychowawczej. Powoływanie się na au-
torytet w procesie wychowania służy do pokazania wzorów osobowych godnych naśladowa-
nia w życiu. Dziecko w relacji z dorosłymi, a zwłaszcza z rodzicami, przyswaja pewną wizję 
rzeczywistości wynikającą z ich postępowania, zapoznaje się z hierarchią wartości kultywo-
waną w społeczeństwie i uczy się jej przestrzegać. Zachodzi proces wzbogacania osobowości 
dziecka, co jest najistotniejszym oddziaływaniem wychowawczym należącym do rodziców1. 

W szkole, obserwując reakcje, postawy nauczyciela w różnych sytuacjach, uczeń prze-
konuje się co do słuszności jego decyzji, porad i wskazówek, które wpływają na cało-
kształt psychospołecznej atmosfery w klasie. Na tej podstawie kształtuje się osobowość 
młodej osoby, a pewne poglądy i sposób bycia nauczyciela zostają przez nią zinternali-
zowane, czyli przejęte do hierarchii wartości jako własne. Gdy uczeń obdarza zaufaniem 
swojego wychowawcę i darzy go szacunkiem, można powiedzieć, że nauczyciel wypeł-
nia pozytywną rolę w procesie wychowania i staje się autorytetem rzeczywistym2. 

Niniejszy artykuł podaje w zarysie, czym jest autorytet oraz ukazuje jego miejsce w 
naukach społecznych ze szczególnym zaakcentowaniem podejścia pedagogicznego. Na-
stępnie autorytet ukazany jest jako wzór osobowy w ujęciu teoretycznym. Część empi-
ryczną artykułu stanowią przeprowadzone badania wśród młodzieży w wieku 13-16 lat 
na temat wzorów osobowych w jej opinii.

1  M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000, s. 557.
2  I. Jazukiewicz, Autorytet nauczyciela, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1999, s. 21.
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1. Pojęcie autorytetu i jego miejsce w naukach społecznych
Etymologiczne znaczenie pojęcia autorytetu wywodzi się ze starożytnego, republikań-

skiego Rzymu, gdzie auctoritas (z łac. auctor – sprawca, doradca, ten, który daje gwarant, 
dający pewność, któremu ufamy), czyli rada doświadczonych mężczyzn udzielała poparcia 
i zaufania senatowi rzymskiemu w kwestii jego słuszności wyborów i podejmowanych de-
cyzji3. Starożytne znaczenie autorytetu rozumianego, jako wpływ, wzór, zaufanie, godność 
i szacunek dla osoby wyróżniającej się nieprzeciętnymi walorami osobowymi przetrwało 
pomimo wielu przemian społeczno-historycznych w dziejach ludzkości. Najczęściej w źró-
dłach naukowych do pojęcia autorytetu przypisane są: wzór, znaczenie, wpływ4, jak rów-
nież prestiż, powaga, mir, arbiter, znawca, wyrocznia, mistrz, alfa i omega5. Autorytetem 
mogą być objęte nie tylko osoby, ale i instytucje, organizacje cieszące się ogólnym uzna-
niem ze względu na określoną rolę, jaką zajmują w danej sferze życia społecznego6.

Fenomen autorytetu stanowi ważne zagadnienie w naukach humanistycznych i spo-
łecznych, gdzie jest różnie wyjaśniany ze względu na wieloznaczność dziedziny. W lite-
raturze naukowej z zakresu socjologii wskazuje się na autorytet grupy osób, społeczności 
czy poszczególnych przywódców, zwierzchników specyficznie interpretujących posia-
danie władzy. W psychologii akcentuje się zjawisko autorytetu osób znaczących, które 
wyróżniają się tym, że budzą zaufanie, respekt, podziw. W sytuacji sprawowania władzy 
często opisywane są relacje autorytetów do podwładnych, w których dominuje przymus, 
zastraszanie i rozkazywanie, groźby, nagany, lub też mają miejsce formy bardziej wy-
sublimowane, czyli manipulacja, wzbudzanie poczucia winy, powodowanie kompleksu 
niższości, nieakceptowanie podległych im osób7.

W filozofii „(…) istnienie autorytetu jako zjawiska obiektywnego czy subiektywnego 
zdaje się być nieodłączne od relacji międzyludzkich i wiąże się z hierarchicznym i aspek-
towym sposobem bytowania społecznego. Charakterystyka występowania autorytetu 
zawsze uwzględnia specyfikę dziedziny relacji międzyludzkich (polityki, prawa, religii, 
moralności, pedagogiki itd.)”8. Z perspektywy personalistycznej ujęcie autorytetu zawsze 
łączy się z człowiekiem-podmiotem, który będąc autorytetem respektuje inny autorytet.

Wielowymiarowość w treści i zakresie ujęcia autorytetu zachodzi również w pedago-
gice. Różnorodność znaczeniowa zależy bowiem od tego, w jakiej kategorii autorytet jest 
rozpatrywany. Może on występować pod postacią zjawiska społecznego, cech i atrybu-
tów osoby będącej autorytetem oraz relacji interpersonalnej9. 

Z uwagi na dwupodmiotową relację interpersonalną szeroko dyskutowane jest zagad-
nienie autorytetu epistemicznego, deontycznego i moralnego. Najważniejszym, z punktu 
wychowania, jest posiadanie przez osobę autorytetu prawdziwego, dającego autentyczne 
świadectwo wierności głoszonym przez siebie wartościom10. Zatem mówiąc o autorytecie, 

3  M. Nowak, Podstawy pedagogiki…, dz. cyt. s. 557.
4  I. Jazukiewicz, Autorytet nauczyciela, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. I, Wydawnic-

two Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 254.
5  W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Po-

wszechna”, Warszawa 1967, s. 53.
6  W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo akademickie „Żak”, Warszawa 2004, s. 37. 
7  I. Jazukiewicz, Autorytet…, dz. cyt. s. 14-15.
8  K. Wroczyński, Autorytet, [w:] A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1, Lublin 2000, s. 427. 
9  D. Opozda, Autorytet, [w:] K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, Polskie wydawnic-

two Encyklopedyczne „POLWEN”, Radom 2016, s. 133.
10  M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 110-113.
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należy wziąć pod uwagę wartości, które on konstytuuje i jednocześnie jest ich nosicielem11. 
Jest to autorytet rozwojowy, wyzwalający, ponieważ mając na uwadze dobro dziecka 

prowadzi do wyzwolenia jego potencjału, możliwości rozwojowych. Celem oddziaływań 
wychowawczych tego autorytetu jest osiągnięcie dojrzałości osobowej wychowanka, co 
z punktu widzenia pedagogiki jest bardzo cenne. Wobec takiego autorytetu wychowanek 
okazuje posłuszeństwo i ufność, bowiem jest zgodny z jego działaniem moralnym, uważa 
go za osobę godną naśladowania12. Jest dla niej wzorem osobowym.

Na potrzeby niniejszego artykułu poddano rozważaniom znaczenie autorytetu jako 
wzoru osobowego.

2. Autorytet jako wzór osobowy
Według A. Rynio wzory osobowe dotyczą „zachowań konkretnych ludzi, ich osobo-

wości oraz sposobu postępowania i dokonań (…), w sposób mniej czy bardziej świadomy 
stają się pewnym wzorcem wartościowania, wybierania i postępowania (…), przypisywa-
na jest im funkcja normatywna, afirmująca i kompensująca w dziedzinie wychowania”13. 
Bycie wzorem moralnym wiąże się przede wszystkim z rodzicielskim oddziaływaniem na 
dziecko, z wprowadzeniem go w świat wartości i wspieraniem go w życiu. Gdy kontakty 
między rodzicami a dzieckiem oparte są na szczerości i zaufaniu, naturalnym ich następ-
stwem jest zdobycie w oczach dziecka rodzicielskiego autorytetu. Dodatkowo służy temu 
stopniowe poszerzanie przez rodziców zakresu uprawnień młodzieży w kwestii samosta-
nowienia, wzięcia odpowiedzialności za własne uczynki, przy czym rodzic nie zapomina o 
zachowaniu zdrowego krytycyzmu i spokoju. Świadczy to o jego takcie wychowawczym14.

Zdaniem J. Mastalskiego „nastolatki bacznie obserwują życie moralne rodziców i we-
ryfikują głoszone przez nich zasady (…). Jeśli rodzice są niezmienni i konsekwentni w 
postawach moralnych, wówczas ich autorytet umacnia się i przekazywany jest jako dzie-
dzictwo na dalsze pokolenia”15. 

Rodzice, według T. Gordona, przekazują dziecku wartości poprzez własne codzienne ży-
cie. Dzieci czerpią wiedzę i doświadczenie z ich przykładu wtedy, gdy łączy ich wspólna po-
zytywna więź. Przyswajają sobie hierarchię wartości od rodziców, „których podziwiają, sza-
nują, kochają – to są ludzie, do których dzieci chciałyby być podobne. To są ich wzory!”16.

Przekaz norm społecznych i wartości moralnych, skierowany do młodzieży, według H. 
Cudaka, dokonuje się przede wszystkim dzięki rodzinie. Wynikiem tego przekazu umac-
niają się więzi rodzinne, co korzystnie wpływa na sferę aksjologiczną nastolatka w kwestii 
uczenia się wartości uznawanych i realizowanych przez rodziców i seniorów rodziny17.

Potwierdzeniem tych tez jest fakt, zdaniem J. Mariańskiego, że w postawach reli-
gijnych, moralnych, społecznych i politycznych młodzieży można odnaleźć elementy 

11  M. Karwatowska, Autorytety w opiniach młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 28.
12  D. Opozda, Autorytet, [w:] K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia Aksjologii…, dz. cyt. s. 134.
13  A. Rynio, Wzór osobowy, [w:] K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia Aksjologii…, dz. cyt., s. 1461-1462.
14  A. Rynio, Wychowanie młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 

2001, s. 187.
15  J. Mastalski, Samotność globalnego nastolatka, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kra-

ków 2007, s. 513.
16  T. Gordon, Wychowanie bez porażek w praktyce, tłumaczenie E. Sujak, (tytuł oryginału: Parent Effectiveness 

Training In Action, 1976), Instytut Wydawniczy „PAX”, Warszawa 2009, s. 240.
17  H. Cudak, Optymalne warunki skutecznych oddziaływań wychowawczych we współczesnej rodzinie, [w:] F. W. 

Wawro (red.), Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 136-137.
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wspólne dla dwóch, a nawet trzech pokoleń, co świadczy o pewnej ciągłości tradycji 
rodzinnej, jak również elementy różniące stanowiska młodych i starych, mówiące o 
niezgodności w kwestii zasadniczych postaw życiowych18.

Według społeczno-poznawczej teorii A. Bandury dziecko, będące obserwatorem za-
chowania rodziców, nabywa zachowania prospołeczne, przyswaja sobie też normy i po-
glądy z domu rodzinnego. Drugim czynnikiem, na podstawie którego młode osoby przy-
swajają określone formy zachowań, jest obserwacja postaw osób znaczących, będących 
wzorami, autorytetami w ich życiu19.

Podjęto zatem ten wątek w badaniach pytając młodzież o osoby godne naśladowania 
w życiu, podziwiane i cenione za szczególne wartości. Zapytano młodzież czy jest ktoś, 
kogo cenią i chcieliby naśladować w życiu? 

W celu poznania opinii młodzieży w wieku 13-16 lat na temat ich wzorów osobowych 
przeprowadzono badania własne wśród 598 uczniów sześciu łódzkich szkół, przy czym 
na to pytanie odpowiedziało 351 respondentów. Narzędziem do przeprowadzenia badań 
był kwestionariusz ankiety do samodzielnego wypełnienia, jak również udzielenia dłuż-
szej wypowiedzi pisemnej. Otrzymano wyniki ilościowe i jakościowe, chodziło bowiem 
o rozpatrzenie badanego zjawiska pod kątem jego różnorodności. Otrzymane kategorie 
odpowiedzi przedstawiono w poniższej tabeli nr 1, które ukazują wybory wzorów osobo-
wych (osób cenionych i godnych naśladowania) w opinii młodzieży.

Tabela nr 1. Wzory osobowe w opinii młodzieży

Lp. Wzory osobowe młodzieży N %
1. Rodzice 108 30,8
2. Starsze rodzeństwo, dziadkowie i dalsza 

rodzina
37 10,6

3. Idole, celebry ci, ludzie sukcesu 62 17,6

4. Sportowcy 35 9,9
5. Zaufanie do samego siebie 27 7,7
6. Piosenkarze 27 7,7
7. Osoby święte 19 5,4
8. Koledzy/koleżanki przyjaciele/przyjaciółki 18 5,2
9. Bohaterzy historyczni 12 3,4
10. Postaci książkowe (fikcyjne) 6 1,7
Ogółem 351 100,0

N- Liczba osób
Analiza danych badań ilościowych wskazuje, że w opinii ankietowanej młodzieży, 

wzorami osobowymi (osobami cenionymi i godnymi naśladowania) są przede wszystkim: 

18  J. Mariański, Młodzież między tradycją i ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości maturzystów, Re-
dakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1995, s. 301.

19  M. Nowak, Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 372-373.
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rodzice (30,8%), jak również starsze rodzeństwo wraz rodziną bliższą i dalszą (10,6%). 
Następnie, zdaniem młodzieży, są to idole i ludzie sukcesu (17,6%) lansowani przez 
środki masowego przekazu, jak również sportowcy (9,9%) i piosenkarze (7,7%). Po-
nadto młodzież wskazała także na siebie, jako na źródło zaufania, bez naśladowania in-
nych osób w życiu (7,7%), a także przykłady osób świętych (5,4%), kolegów/koleżanek 
(5,2%), postaci bohaterów narodowych walczących o prawdę oraz o niepodległość Oj-
czyzny (3,4%), bohaterów książkowych, filmowych i postaci legendarnych (1,7%)20.

Uzyskane wyniki badań ilościowych potwierdzają poniżej przedstawione wyniki ba-
dań jakościowych dotyczące zagadnienia wzorów osobowych młodzieży szkolnej.

Aprobata młodzieży okazana rodzicom (30,8%) ukazała się pod postacią bezwarunko-
wej miłości, mądrości, odpowiedzialności, uczciwości i sprawiedliwości rodzicielskiej, 
zdaniem młodzieży rodzice są po prostu kochani i najlepsi na świecie. Cenione są także 
takie cechy jak otwartość, dobroć, wyrozumiałość i dojrzałość rodziców. 

Świadczą o tym przedstawione poniżej przykłady wypowiedzi respondentów:
„Bardzo cenię rodziców za to, że się mną opiekują i mnie kochają”;
„Uważam, że moi rodzice są bardzo wartościowymi i mądrymi ludźmi i ich podziwiam”;
„Cenię rodziców, bo są najlepszymi nauczycielami, są rozsądni”.
Dzieci cenią swoich rodziców za to, co osiągnęli w życiu, za ich wytrwałość i zdolność do 

poświęcenia, doświadczenie życiowe i skuteczność w dążeniu do celu. Taka opinia uwidacznia 
się w poniższych wypowiedziach:

„Cenię rodziców, bo od zera doszli w miarę wysoko, mają piękny dom, czworo dzieci i 
własną firmę. Są moim wzorem i chcę ich naśladować”;

„Szanuję rodziców, bo ciężko dla mnie pracują”.
Z wypowiedzi ankietowanych nastolatków wynika, że cenią rodziców za ich postawę 

względem wartości ogólnoludzkich, jak np.:
„Cenię rodziców, ponieważ zapewniają mi wszystko, co potrzebne, otaczają mnie miłością 

i dobrocią oraz wpajają godne naśladowania zasady i wzorce”;
„Cenię rodziców, bo są wspaniałymi ludźmi i wspaniale wychowują swoje dzieci i w przy-

szłości chciałabym potrafić robić to tak, jak oni”;
„Cenię rodziców, ponieważ wiele robią dla innych ludzi, są wyrozumiali i nikogo nie oce-

niają pochopnie, potrafią sprawić, by ludzie ich szanowali”; „Szanuję rodziców, którzy są przy-
kładem osób patriotycznych i religijnych, a najbardziej za to, że mnie kochają i pragną, abym 
miał wszystko, co najlepsze”;

„Chcę się kierować wartościami, jakich uczą mnie rodzice pomimo tego, że nie zawsze jest 
kolorowo, dają mi wszystko, co najlepsze dla mnie, choć w niektórych sytuacjach tego nie 
doceniam”. 

Takie cechy rodziców, jak bezwarunkowa miłość, odpowiedzialność, dobroć, wrażliwość 
i troska, zaradność życiowa, samodzielność i mądrość są podkreślane w licznych wypowie-
dziach respondentów:

„Cenię mamę, bo jest bardzo samodzielną, silną kobietą. Kocham ją”;
„Cenię mamę, ponieważ w przyszłości chciałabym, tak jak ona, osiągnąć sukces, być szczę-

śliwą, troskliwą i mieć rodzinę”;
„Cenię mamę, bo jest bardzo inteligentną osobą, mądrą, wie, co to szacunek do drugiej 

osoby, pomaga innym ludziom jak tylko może”;

20  Wszystkie przytoczone w pracy opinie młodzieży zawarte są w kwestionariuszach wypełnionych ankiet (dostęp-
nych w archiwum autorki. Łącznie badaniom poddano 351 respondentów w wieku 13-16 lat).



ARTYKUŁYARTICLES

53

„Cenię mamę, która jest dla mnie autorytetem, ponieważ pokazuje mi właściwą drogę i 
prawdziwe wartości w życiu”.

Również bycie tatą, w opinii nastolatków, oznacza kierowanie się w życiu dobrocią, spra-
wiedliwością, uczciwością. Ojcostwo kojarzy się z karierą i sukcesem, zapewnieniem dobro-
bytu rodzinie, silnym i niezłomnym charakterem, co zapewnia szacunek dla tej roli.

Konkretne wypowiedzi młodzieży wskazują na te wartości:
„Cenię tatę, ponieważ uważa, że sprawiedliwość i dobro jest najważniejsze w życiu”;
„Cenię tatę, ponieważ zawsze umie rozwiązać kłótnie w domu i jest bardzo wierzący i wrażliwy”;
„Cenię tatę, bo jest kimś ważnym i godnym wzorem do naśladowania, nie pali i nie pije, jest 

sprawny fizycznie”;
„Szanuję ojca, który zawsze trzeźwo patrzy na świat i zna odpowiedzi na wiele trudnych 

pytań”;
„Szanuję tatę, bo jest dla mnie wzorcem i chcę pracować tak jak on”;
„Szanuję tatę, ponieważ jest samotnym ojcem i wychowuje dwoje dzieci sam, zawsze mi 

pomaga i ma dla mnie czas”;
„Cenię tatę, bo nie poddaje się nawet w trudnych sytuacjach i walczy o to, co kocha, czyli mnie”.
Inny z respondentów wskazuje: „Każdy z rodziców ma w sobie piękne cechy, które chciałbym 

naśladować. Ojciec – pracowitość, poświęcenie, mama - charyzmę, miłość, oddanie rodzinie”.
Ze swobodnych wypowiedzi nastolatków wynika, że oprócz rodziców, obdarzają oni sza-

cunkiem także swoje starsze rodzeństwo (10,6%). Młode osoby, obserwując rodzeństwo, 
zwracają uwagę na takie wartości, jak: mądrość, miłość, odpowiedzialność, odwaga, usamo-
dzielnienie się, odniesienie sukcesu w życiu. Świadczą o tym cytowane poniżej odpowiedzi:

„Cenię starszego brata, który jest dla mnie przykładem od zawsze, bardzo dobrze się doga-
dujemy i kocham go”;

„Szanuję brata, bo zastępował mi ojca i jest dla mnie wzorem odpowiedzialnego i dobrego 
człowieka”;

„Cenię siostrę za odwagę i postawę”.
Respondenci wskazywali również inne osoby z bliższej i dalszej rodziny, które cenią i da-

rzą szacunkiem ze względu na ich cierpliwość, wspaniałomyślność, moralność, inteligencję, 
poświęcenie, konsekwencję, odniesienie sukcesu życiowego. Odzwierciedleniem tego są wy-
powiedzi młodzieży:

„Cenię babcię, bo jest wspaniałym, inteligentnym człowiekiem”;
„Szanuję dziadka, bo zawsze odpowiada na moje pytania i cały czas się intensywnie uczy”;
„Szanuję moją ciocię, która osiągnęła w życiu bardzo wiele i wszystko zawdzięcza tylko 

sobie i swojej ciężkiej pracy”; 
„Szanuję mojego wujka chrzestnego, który inspiruje mnie tym, żeby się uczyć, bo inaczej 

będę nikim”.
Szacunek i chęć naśladowania osób z rodziny w konkretnych wypowiedziach responden-

tów jest ujmowany następująco: 
„Cenię mojego tatę w uczciwym życiu i mamę w poświęceniu dla mnie i mojego rodzeństwa, 

babcię w jej bezgranicznej wierze i modlitwie, a ciocię w bezinteresownej pomocy innym”.
Również media, poprzez kreowanych idoli, zaznaczają się w systemach wartości młodzieży. 
Stąd, stosunkowo dużą grupę osób cenionych (17,6%), w opinii nastolatków, stanowią lu-

dzie sukcesu; osoby spełnione i zrealizowane w życiu, idole popkultury.
Nastolatki uwielbiają swoich idoli za ich optymistyczny (beztroski) stosunek do życia, za 
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dążenie do realizacji marzeń, ponadto młodzi fascynują się daną popkulturą, modą, stylem 
bycia: „mój idol Goku zawsze podążą przez życie z uśmiechem, nawet w ciężkich i smutnych 
dla siebie sytuacjach jest dobry dla przyjaciół”; 

„mój idol jest przykładem, że można i warto spełniać swoje marzenia oraz, że spełniane 
marzenia sprawiają, że czujemy się lepszymi i szczęśliwszymi ludźmi”.

Młodym osobom bardzo imponują też ludzie sukcesu, czyli „osoby, które są kimś w życiu” 
z ich genialnymi pomysłami, z dążeniem do doskonałości i pobijaniem kolejnych rekordów 
życiowych, dążeniem do realizacji marzeń, popularnością w mediach i na portalach społeczno-
ściowych, ze skromnością i finansową pomocą okazywaną potrzebującym.

Za przykład mogą posłużyć cytowane wypowiedzi w stylu: 
„Dla mnie człowiekiem sukcesu jest Steve Jobs, założyciel i długoletni prezes firmy Apple, 

który podniósł firmę z finansowego dołka. Oprócz tego jest twórcą wielu genialnych i rewolu-
cyjnych produktów”; 

„Elliot Hulse – jego zadaniem jest rozwój, stawanie się lepszą wersją siebie na płaszczyźnie 
fizycznej, intelektualnej, mentalnej oraz inspirowanie przez to innych ludzi do odkrywania i 
rozwijania własnego potencjału. Jest popularny na You Tubie”; 

„Waris Daire - nauczyła mnie dążyć do wyznaczonych sobie celów, nigdy się nie poddawać, 
podziwiam ją, to moja bohaterka”; 

„youtuberka Cutie Marzia, która doszła do wielkiego sukcesu zaczynając od zera, ma wła-
sną markę ubrań oraz piękny dom, wspaniałe życie”; 

„Allen Iverson, mimo trudnego dzieciństwa osiągnął bardzo dużo”.
Te wypowiedzi potwierdzają aspekty teorii A. Bandury, zwanej także teorią modelowania, 

że młodzież ceni i naśladuje zachowanie osób znaczących, spełnionych w życiu.
Szczególną grupę stanowią piosenkarze (7,7%) i sportowcy (9,9%) będący dużą zbiorowo-

ścią ludzi popularnych w mediach. W opinii młodzieży są osobami, które podziwiają, uwiel-
biają przede wszystkim za bogactwo i sławę, a ponadto za determinację w dążeniu do życio-
wego celu, wytrwałość w trudnościach, rozliczne talenty, „super podejście do życia i świetną 
energię” oraz własne zdanie. 

W związku z tym, wśród piosenkarzy nastolatki wymieniają: 
- rapera FloRidę, „bo jest bogaty i sławny”; 
- rapera Eminema, „bo doszedł do kariery ciężką drogą, a teraz nie obchodzi go, co sobie 

ludzie myślą”;
- Annę German za to, że „była dobrym człowiekiem, a to najważniejsze. Była niesamowitą 

kobietą o takim głosie i talencie”; 
- Justina Biebera, „bo opiekuje się chorymi dziećmi, ogólnie pomaga w hospicjum”.
Wśród sportowców, w opinii młodzieży, na autorytet i szacunek zasługują między innymi: 

- C. Ronaldo, „bo dobrze gra w piłkę i ma dużo kasy”; 
- Mahmed Khalidov „za wytrwałość na treningach i za tytuł mistrza świata MMA a ja lubię 

ten sport i jestem w tym dobry”; 
- Ken Black „znany rajdowiec, który sam nauczył się tak jeździć i sam założył wielką firmę”; 
- Chris Molder, „sportowiec, który dąży do celu z determinacją i zaangażowaniem i nie boi 

się konsekwencji w swoich czynach, robi to co kocha”; 
- Artur Szpilka „młody bokser wagi ciężkiej. Wielu mówi, że jest kryminalistą i że szybciej 

bije niż myśli, ale każdy człowiek ma prawo popełnić błąd. Jesteśmy tylko ludźmi. On sam 
dziękuje Bogu za ten czas spędzony w zakładzie penitencjarnym. Twierdzi, że tam narodził się 
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na nowo. Waleczny, ambitny i z zasadami, za to go cenię”; 
- Leo Messi!, „który pomimo niskiego wzrostu stał się legendą! Jest skromny, religijny, 

wykształcony i jest wzorem do naśladowania, jest niezawodny, ponieważ jest najlepszym pił-
karzem świata, naśladuję go, chciałbym grać tak, jak on”; 

„siatkarzy polskich, bo też chciałbym grać w reprezentacji polskiej, zdobywać nagrody i 
medale, fajnie być znanym, chwalonym”.

Oprócz takiej ilości wypowiedzi adolescentów na temat wzorów osobowych na uwagę za-
sługują te, w których jednostki wolą polegać na sobie (7,7%), bez naśladowania innych osób 
w życiu, ponieważ:

„autorytetem dla siebie jestem ja sam”; 
„jestem sobą i nie muszę się upodabniać do nikogo”; 
„nie chcę nikogo naśladować, bo mam własne cele i marzenia”; 
„sama kształtuję swoją osobowość, nie potrzebne mi wzory do naśladowania”;
„Życie nie jest po to, by kogoś naśladować, tylko stworzyć swoją historię, przeżyć każdą 

chwilę jak najlepiej, samemu stać się kiedyś wzorem i inspiracją dla przyszłych pokoleń”.
Wyniki badań własnych pokazały, że w małym co prawda procencie, młodzież stawia rów-

nież za wzór postępowania osoby święte (5,4%):
„Uważam, że Jan Paweł II – Karol Wojtyła jest moim autorytetem, ponieważ zawsze miał 

respekt do siebie, kochał bliźnich, był wspaniałym człowiekiem”;
„Jan Paweł II był człowiekiem, którego naprawdę warto naśladować i staram się to robić. 

Jego pokora, to, że umiał przebaczać wszystkim. Całe jego życie było piękne”;
„Jana Pawła II, bo oddał się pomocy innym, a nie sztucznemu celebrowaniu wiary w Boga”;
„Św. Jan Bosko, który całe swoje życie poświęcił innym młodym, „dla nich pracował, dla 

nich się uczył, jednak pamiętał też o rozwoju osobistym”.
Dla młodzieży w wieku 13-16 lat wartością jest przyjaźń. 
Z badań wynika, że przyjaciele (koledzy, rówieśnicy, sympatie) stanowią wzór osobowy 

dla 5,2% rówieśników, za to badana młodzież ceni w kontaktach z nimi: uczciwość, rozsą-
dek, bezstronność, odwagę w głoszeniu własnych poglądów, autentyczność, prawdomówność, 
wzajemne pomaganie, siłę charakteru, jak również wygląd zewnętrzny, pozytywny stosunek 
do życia i doświadczenie życiowe.

Wyrazem tego są wypowiedzi gimnazjalistów: 
„Chcę być tak rozsądna i bezstronna jak mój przyjaciel”; 
„Szanuję przyjaciółkę, która zawsze postępuje zgodnie ze swoim sumieniem, mówi to, co 

myśli i nie boi się konsekwencji”; 
„Cenię przyjaciela, ponieważ jest zawsze pozytywny i nie boi się swoich słabości, nie gra 

niepotrzebnie, nie nosi maski, zawsze mówi i wierzy w prawdę”; 
„Cenie przyjaciółkę z podstawówki, podziwiam ją za nieustanne poczucie humoru, śliczny 

wygląd i mega pozytywne nastawienie do życia”.
Młodzież czerpie dobry przykład, jak właściwie postępować w życiu, od wielu osób. Au-

torytetami są dla nich postaci bohaterów walczących o prawdę oraz o niepodległość Ojczyzny 
(3,4%). Uczniowie wymieniali np.: 

„Irenę Sendlerową – myślę, że jest osobą godną naśladowania, bo uważała, że życie ludzkie 
jest najważniejsze. Uratowała 2, 5 tys. Żydów”; 

„gen. Augusta Emila Fildorfa, za jego poświęcenie i oddanie życia za Ojczyznę”; „Tadeusza 
„Zośkę” Zawadzkiego za patriotyzm i dobroć”. 
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Ponadto autorytetami są „w dużym stopniu ludzie walczący na wojnie, wojsko”, bo jak 
mówi jeden z ankietowanych: „chciałbym naśladować i będę naśladować dzielnych żołnierzy 
walczących o pokój na świecie, swoje państwo i o dobro”.

Podsumowanie
Jakie oblicze autorytetu pokazują przedstawione powyżej badania empiryczne?
Uzyskane w toku badań empirycznych najliczniejsze wybory wzorów osobowych 

młodzieży z kręgu rodzinnego świadczą o silnym wpływie oddziaływania podstawowe-
go środowiska wychowawczego dziecka, jakim jest rodzina. Wobec powyższego można 
stwierdzić, że dla rodziców wskazywanie dzieciom prawidłowego wzoru postępowania 
w życiu jest podstawowym zadaniem, ale i wyzwaniem. Idole, celebryci, sportowcy i pio-
senkarze stanowią wielką rzeszę ludzi, którzy mają pośredni wpływ na wartościowanie 
młodych osób. Można w tym dostrzec niebezpieczeństwo zbytniego propagowania w 
mediach światopoglądu materialistycznego, konsumpcyjnego, co ukierunkowuje postawę 
młodzieży na zbyt egocentryczną. Można sądzić, że młodzież mogła dokonywać wybo-
rów idoli jako osób cenionych i godnych naśladowania kierując się powierzchownością 
w ich identyfikacji i fascynacją niektórymi ich atrybutami.

Dziwić może brak nauczycieli wśród wymienionych wzorów osobowych młodzieży. 
Ponieważ wyniki badań pokazały, że w wychowaniu młodzieży najważniejszy jest przy-
kład osobisty rodziców, środowisko szkolne powinno zwiększyć starania w obszarze au-
torytetów nauczycielskich przekazujących wartości, co wskazuje na potrzebę większego 
zaangażowania, rzetelności i staranności w proces wychowania aksjologicznego uczniów. 

W związku z tym bardzo ważnym zadaniem wychowawcy (rodzica, nauczyciela) jest 
kształtowanie w młodych osobach postawy odpowiedzialności poprzez „stymulowanie 
rozwoju zdolności poznania siebie, swoich mocnych i słabych stron, osobowości, rozu-
mienia znaczenia (wartości) swojego postępowania”21. 

Takie wychowanie prowadzi do rozwoju osobowości młodej osoby, jej potencjalności, 
niepowtarzalności, człowieczeństwa. Gdy w konkretnej sytuacji życiowej młodzież staje 
przed dylematem, czy „bardziej być” czy „bardziej mieć”, to odwołuje się do tego, jak 
zostało ukształtowane jej sumienie. Jeżeli wybiera dobro, miłość, poświęcenie się dla in-
nego człowieka to wygrywa swoje życie. Wybierając „więcej mieć”, przegrywa z samym 
sobą, z własnym sumieniem i godnością22.

Streszczenie: 
Celem prezentowanego artykułu badawczego jest ukazanie wielowymiarowego za-

gadnienia autorytetu przedstawionego jako wzór osobowy młodzieży szkolnej. W części 
teoretycznej i empirycznej artykułu wykorzystano metodę analityczno-syntetyczną oraz 
metodę sondażu diagnostycznego. Głównym wynikiem badań jest wniosek, że zgodnie 
ze społeczno-poznawczą teorią uczenia się, opracowaną przez A. Bandurę, dzieci przy-
swajają określone formy zachowań na drodze obserwacji postaw osób znaczących, będą-
cych wzorami w ich życiu. Uzyskane w toku badań empirycznych najliczniejsze wybory 
wzorów osobowych z kręgu rodzinnego świadczą o silnym wpływie oddziaływania pod-
stawowego środowiska wychowawczego dziecka, jakim jest rodzina. 

21  K. Chałas, Wychowanie do odpowiedzialności, [w:] K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia Aksjologii…, dz. cyt., s. 1390.
22  J. Horowski, Więcej Być (Bardziej Być), [w:] K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia Aksjologii…, dz. cyt., s. 1328.
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Wyniki badań własnych pozwoliły stwierdzić ponadto, że oprócz środowiska rodzin-
nego, wzory osobowe młodzież czerpie z mediów i są nimi idole, sportowcy, celebryci 
i piosenkarze. Przedstawione wnioski z badań nie wyczerpują podjętego w artykule te-
matu, stanowiąc zaledwie głos w dyskusji naukowej w zakresie wzorów osobowych w 
opinii młodzieży w wieku 13-16 lat. Jednak z perspektywy przedstawionych badań mogą 
przyczynić się do głębszego poznania aktualnych wzorów osobowych młodzieży szkol-
nej. Autorytety, wzory osobowe mają moc kształtowania hierarchii wartości młodzieży, 
która znajduje się w newralgicznym okresie swojego rozwoju, dorastania.

Nie ulega wątpliwości, że pedagogiczne badania nad wzorami osobowymi, szczegól-
nie młodzieży w wieku dorastania, powinny być prowadzone systematycznie, ponieważ 
służą do badania preferencji wartości dzieci i młodzieży, prognozowania jej społecznego 
rozwoju, a w szerszej optyce pokazują właściwie przemiany cywilizacyjno-kulturowe. 

Słowa kluczowe: autorytet, wzór osobowy, postawa godna naśladowania

Summary: 
The picture of an authority in the opinion of school-age adolescents – a voice in a debate.
The aim of this research article is to present a multidimensional issue of an authority 

viewed as a role model for school-age adolescents. The approach taken in its theoreti-
cal and empirical part includes the use of the analytic-synthetic method and diagnostic 
survey. The results of this research lead to the general conclusion that children tend to 
assimilate specific patterns of behaviour through the observation of people significant to 
them, who also serve as role models – which corresponds to the social cognitive theory 
developed by A. Bandura. The empiric research also shows that the most common cho-
ices of role models are among one’s relatives, which confirms the influence of a family as 
a basic educational environment for children.

Moreover, the results of own research show that, apart form the family environment, 
adolescents tend to choose role models amongst people seen in the media, such as sport-
smen, musicians, and other celebrities.

These conclusions do not provide a complete explanation of the topic, serving only as 
a contribution to the academic dispute on the subject of authorities in the opinion of ado-
lescents aged between 13 and 16. However, in view of the research presented, they can 
contribute to a better understanding of current patterns of school-age children’s choices of 
role models. The presence of such figures in adolescents’ lives is a significant factor sha-
ping their systems of moral values and priorities at the most sensitive stage of growing up.

It seems clear that pedagogical research of the concept of authorities, especially in 
the case of adolescents, should be carried out consistently, since it explores the tenden-
cies and values of children and youth, provides for the possibility of making predictions 
concerning their social development, and, in a broader view, represents civilizational and 
cultural changes.

Key words: authority, role model, exemplary behaviour
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Nie mam autorytetów i nie lubię autorytetów.
Wydaje mi się, że w stosunkach międzyludzkich

 wystarczy wzajemny szacunek

Barbara Skarga
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Wstęp
Współczesne, rozwinięte społeczeństwa coraz częściej cechuje chęć aktywnego spę-

dzania czasu wolnego. Szeroko rozumiana aktywność jest bardziej powszechna, dostępna 
w różnych formach i lepiej dopasowana do potrzeb obywateli. 

Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej wśród społeczeństwa 
powinno być jednym z nadrzędnych celów państwa .Jednak coraz więcej ludzi podej-
mując pracę zawodową ogranicza wysiłek fizyczny do minimum przez pracę siedzącą 
ograniczającą ruchy oraz poprzez wszelkiego rodzaju nowoczesne udogodnienia. Wyniki 
badań Głównego Urzędu Statystycznego Departamentu Badań Społecznych i Warunków 
Życia na temat uczestnictwa Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 roku poka-
zują że 54% Polaków w ogóle nie uprawia sportu, a najbardziej aktywne były dzieci w 
wieku 10-14 lat - 82% oraz młodzież w wieku 15-19 lat - 71%, w kolejnych grupach od-
setek uczestniczących w zajęciach sportowo rekreacyjnych malał wraz z wiekiem. Wśród 
20-29 latków wynosił on 59% a wśród osób 60 lat i więcej już tylko 25%. Analiza uczest-
nictwa w zajęciach sportowo rekreacyjnych wykazała że najbardziej aktywne są osoby 
z wykształceniem gimnazjalnym 68% oraz osoby z wykształceniem wyższym 62%1. Co 
istotne, to studenci są grupą, która jest najbardziej zaangażowana w poprawianie swo-
jej sprawności fizycznej i regularnie uprawia sport , 73% badanych odpowiedziało, iż 
regularnie lub z pewną regularnością uprawia sport, a za brakiem aktywności fizycznej 
opowiedziało się jedynie 16% studentów (wykres nr1) .

1  Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016r. – Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Departament 
Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa 2017r. 

SPORT JAKO FORMA ZAGOSPODAROWANIA 
CZASU WOLNEGO W KRAKOWSKIM 
ŚRODOWISKU AKADEMICKIM

Dr nauk o kulturze fizycznej, prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w 
Katowicach. Obszar zainteresowań: organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych sportowych, patologie wy-
stępujące w sporcie, marketing i sponsoring w sporcie, zespołowe gry sportowe – piłka siatkowa, przygotowanie 
motoryczne w zespołowych grach sportowych. Ważniejsze publikacje: Piłkarskie widowisko sportowe. Wybrane 
zagadnienia organizacyjne prawne i profilaktyczne, Katowice 2017; Sylwetka pseudokibica w zarządzaniu bezpie-
czeństwem na stadionach sportowych w Polsce, Katowice 2014; Prawne uregulowania związane z ograniczeniem 
agresywnych zachowań pseudokibiców na imprezach masowych oraz w związku z ich organizacją. [w:] „Przegląd 
Naukowo-Metodyczny: edukacja dla bezpieczeństwa” 2013 T. 4, nr 1; Piłka siatkowa, technika, taktyka. Przygoto-
wanie motoryczne, Katowice 2017; Commercial aspect of sport events, Scientific Journal of University of Szczecin 
2015.

dr Marek Zawartka – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
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Wykres 1.Opracowanie własne na podstawie Eurobarometr 2017

1. Działalność i zadania AZS w Polsce
System kultury fizycznej w Polsce daje możliwość na aktywne spędzanie wolnego cza-

su młodzieży akademickiej , która staje się coraz bardziej świadoma wszystkich pozytyw-
nych aspektów wynikających z uprawiania sportu. Sport wpływa na zdrowie oraz osobo-
wość, kształtuje prozdrowotne postawy, wpływa na stosunki społeczne i wyniki sportowe, 
jest ważną gałęzią przemysłu, częścią gospodarki wytwarzającej zyski dla budżetu. 

Jednostką odpowiedzialną za sport akademicki w Polsce jest Akademicki Związek 
Sportowy. Według statutu jednostki jest to stowarzyszenie rejestrowe, posiadające oso-
bowość prawną. Organizacja ma zasięg ogólnokrajowy i działa jako studencka organiza-
cja sportu akademickiego. Terenem jej działania jest obszar całego kraju, z kolei głów-
ne biuro jednostki mieści się w Warszawie. Jednostką koordynującą działalność sportu 
akademickiego w Polsce jest Zarząd Główny AZS. Na uczelniach wyższych w Polsce 
jednostką odpowiedzialną za prowadzenie zajęć dydaktycznych są Studia Wychowania 
Fizycznego i Sportu lub Centra Sportu i Rekreacji, ale w ujęciu rządowym to AZS jest 
podmiotem, który odpowiada za organizację działalności sportowej i rekreacyjnej w śro-
dowisku. Zarząd Główny AZS ściśle współpracuje z Ministerstwem Sportu i Turystyki 
oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dzięki czemu zleca do jednostek mu 
podległych realizację programów również ministerialnych mających na względzie roz-
wój sportu w środowisku akademickim. Ponadto Związek posiada prawo do powoływa-
nia terenowych jednostek organizacyjnych. Co z resztą widoczne jest w poszczególnych 
komórkach środowiskowych2. Jednostka jest również członkiem międzynarodowych or-
ganizacji takich jak Międzynarodowa Federacja Sportu Studenckiego oraz Europejska 
Federacja Sportu Studenckiego.3 

W statucie Akademickiego Związku Sportowego przedstawione są cele założone 
przez organizacje, m. in. jest to:

2  Statut Akademickiego Związku Sportowego, http://www.azs.pl/images/dokumenty/akty-prawne/StatutAZS2016.
pdf [odczyt z dnia 3 marca 2017 roku].

3  http://azs.pl/o-nas/kim-jestesmy [odczyt z dnia 3 marca 2017 roku].
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W statucie Akademickiego Związku Sportowego przedstawione są cele założone 
przez organizacje, m. in. jest to:

2  Statut Akademickiego Związku Sportowego, http://www.azs.pl/images/dokumenty/akty-prawne/StatutAZS2016.
pdf [odczyt z dnia 3 marca 2017 roku].

3  http://azs.pl/o-nas/kim-jestesmy [odczyt z dnia 3 marca 2017 roku].

„upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i 
polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej,

rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim,
powodowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy 

macierzystego klubu, szkoły wyższej i środowiska, 
podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości, rozwój świadomości narodo-

wej i obywatelskiej, a także wychowywanie członków Związku zgodnie z tradycjami AZS, 
działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 
działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej, 
działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy mię-

dzy społeczeństwami, 
działanie na rzecz organizacji wolontariatu, 
przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomani, alkoholizmo-

wi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się, oraz
propagowanie i upowszechnianie zasad olimpizmu, idei oraz edukacji olimpijskiej, 

postaw sportowych fair play”4. 
Jak widać cele działalności Akademickiego Związku Sportowego w Polsce nie ogra-

niczają się tylko do organizowania i koordynowania rozgrywek sportowych, ale przede 
wszystkim mają kształtować postawy życiowe studentów, ich światopogląd rywalizacji 
sportowej w kierunku idei olimpijskich. Bardzo duży nacisk w sporcie akademickim kła-
dzie się na działania wyrównujące szanse młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom 
poprzez sport i zagospodarowanie czasu wolnego studentów. Wypełnienie go udziałem 
w ciekawych zajęciach sportowo-rekreacyjnych oraz różnej formie rywalizacji pomiędzy 
studentami stanowi fundamentalne znaczenie w realizacji tak istotnych celów funkcjo-
nowania AZS w Polsce. Zapewnienie atrakcyjnej alternatywy spędzania wolnego czasu 
poprzez zajęcia rekreacyjne w sekcjach sportowych podparte oficjalnymi programami 
prowadzonymi przy współpracy z Ministerstwami Sportu i Turystyki oraz Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego przyczyniają się do: 

- popularyzacji kultury fizycznej i rywalizacji sportowej w środowisku akademickim,
- integracji młodzieży akademickiej poprzez sport,
- przeciwdziałaniu patologiom społecznym w szczególności narkomanii, alkoholi-

zmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się,
- działania na rzecz organizacji wolontariatu5.
Głównym filarem działalności Akademickiego Związku Sportowego jest sport po-

wszechny, który jest mocno propagowany dzięki organizacji wielu imprez środowisko-
wych oraz ogólnopolskich. Najsłynniejszą organizowaną imprezą obejmującą właśnie 
sport powszechny są Akademickie Mistrzostwa Polski. Obecnie zawody rozgrywane są 
w ponad 40 konkurencjach, a z roku na rok uczelni oraz uczestników biorących udział w 
rywalizacji przybywa. Ponadto rozgrywane są Puchary Zarządu Głównego AZS, inaczej 
nazywane Akademickimi Pucharami Polski, które mają za cel promocję mniej popular-
nych sportów. Dodatkowo od kilku lat organizowane są także ogólnopolskie zawody dla 

4  Statut., jw. 
5  htp:// www.ampy.pl, Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Polski
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studentów pierwszego roku. Mają one za zadanie zachęcenie coraz to większej ilości 
młodych ludzi do aktywnego trybu życia oraz wejścia w akademickie i sportowe grono. 
Jednak wizytówką organizacji jaką jest Akademicki Związek Sportowy jest sport kwalifi-
kowany, czyli rywalizacja sportowa na najwyższym poziomie. Jednostki AZS działające 
przy uczelniach wyższych, zazwyczaj przy Akademiach Wychowania Fizycznego, mają 
w swoich drużynach najlepszych zawodników krajowej czołówki, którzy często startują 
na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata czy Igrzyskach Olimpijskich. Co wię-
cej, zawodnicy posiadający statut studenta mogą ubiegać się o kwalifikacje zapewniające 
im udział w Akademickich Mistrzostwach Europy i Świata, Europejskich Igrzyskach Stu-
denckich oraz Letniej i Zimowej Uniwersjadzie6. 

Większość inicjatyw prowadzonych przez Zarząd Główny AZS w Polsce jest ukierun-
kowana w działania społeczne na bazie rozwoju kultury fizycznej i rywalizacji sportowej 
pomiędzy studentami w całym kraju. Tworzenie klasyfikacji pomiędzy uczelniami o po-
dobnym profilu z jednej strony pozwala Rektorom Uniwersytetów, Politechnik czy AWF-
-ów rywalizować między sobą, a z drugiej strony ułatwia studentom uczelni rolniczych 
czy medycznych wywalczenie medalu Mistrzostw Polski wśród studentów-sportowców 
dysponujących podobnym potencjałem7.

Warto wspomnieć, iż Polska była 23-krotnie organizatorem Akademickich Mistrzostw 
Europy, a nasi studenci co roku przywożą medale z tych prestiżowych zawodów. Dane 
zamieszczone na stronie AZS mówią, iż w 2017 roku studenci polskich uczelni zdobyli 
łącznie 33 medale (13 złotych, 6 srebrnych oraz 14 brązowych), a od 2003 roku łącznie 
363 razy stali na podium8. Ponadto, aż 27-krotnie organizowaliśmy w naszym kraju Aka-
demickie Mistrzostwa Świata. Rok 2016 w 13 dyscyplinach przyniósł nam aż 31 złotych, 
30 srebrnych oraz 17 brązowych medali9. Istotnym jest fakt, iż studenci – sportowcy wy-
czynowi mają możliwość podjęcia indywidualnego toku studiów. Jest to ogromna szansa 
dla osób chcących rozwijać swoją sportową pasję bez konieczności wyboru między stu-
diami a aktywnością fizyczną. 

Wykres 2 Opracowanie własne na podstawie: azs.pl Akademickie Mistrzostwa Świata, Archiwum AMŚ

6  http://azs.pl/o-nas [odczyt z dnia 5 marca 2017 roku]
7  www.azs.pl, Archiwum AMP
8  www.azs.pl Akademickie Mistrzostwa Europy, Archiwum AME
9  www.azs.pl Akademickie Mistrzostwa Świata, Archiwum AMŚ
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Organizacji życia sportowego prowadzonego przez Kluby Uczelniane AZS krakow-
skich uczelni wyższych

Województwo małopolskie jest drugim co do wielkości (po województwie mazowieckim) 
ośrodkiem akademickim w Polsce. Na jego terenie w roku akademickim 2016/2017 (biorąc 
pod uwagę faktyczną lokalizację uczelni i ich jednostek zamiejscowych) studiowało 169,2 tys. 
osób (łącznie z cudzoziemcami), co stanowiło 12,6%ogółu studentów kształcących się w kraju. 

Największym ośrodkiem akademickim w województwie był Kraków a naukę na po-
ziomie wyższym pobierało tam 154,3 tys., osób10.

Kraków jest miastem, w którym wspomniany sport akademicki ma swoje historyczne po-
czątki . Idea powstania krakowskiej sportowej organizacji studenckiej zrodziła się dzięki mło-
dzieży akademickiej w 1909 roku, zrzeszającą tylko i wyłącznie studentów oraz pracowników 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studenci należeli do wielu jednostek związanych mocno ze 
sportem. Dla przykładu były to stowarzyszenia wychowania fizycznego, koła turystyczne czy 
kluby sportowe takie jak: Cracovia, Wisła czy Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”11. 

Aktywność fizyczna, zdrowie oraz jakość życia są ze sobą ściśle powiązane. Prowa-
dzenie aktywnego trybu życia przynosi wiele korzyści społecznych i psychologicznych, 
a między aktywnością fizyczną i średnią długością życia zachodzi bezpośrednia relacja 
wskazująca, że populacje aktywne fizycznie żyją dłużej niż populacje nieaktywne. Ak-
tywnie uprawiający formy ruchu cechują się lepszym samopoczuciem zarówno z punktu 
widzenia fizycznego jak i psychicznego. Szeroko rozumiana aktywność fizyczna wpływa 
nie tylko na zdrowie fizyczne ludzi, ale również pozwala wypełnić wolny czas młodzieży 
uczącej się, która na co dzień jest narażona na różnego rodzaju zjawiska patologiczne. 
Młodzież podejmuje wiele różnych form aktywności poprzez udział w klubach sporto-
wych, formy rekreacyjne lub bardziej sformalizowane amatorskie uprawianie sportu

Na terenie Małopolski gdzie działania AZS koordynuje organizacja środowiskowa 
AZS Kraków, prężnie funkcjonuje 15 klubów uczelnianych AZS, które łącznie zrzeszają 
studentów uczelni z Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa, Zakopanego oraz Oświęcimia. 
Największymi Klubami Uczelnianymi Krakowa są jednocześnie jednostki o najbogatszej 
ofercie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla swoich studentów. 

Wykres 3 Sekcje sportowe na wybranych krakowskich uczelniach 
Źródło: Dane poszczególnych uczelni ze stron internetowych AZS

10  Szkoły wyższe w województwie małopolskim w roku akademickim 2016/2017. Urząd Statystyczny w Krakowie, 
opr.: Dorota Król, Oddział w Nowym Sączu, sierpień 2017 

11  Cz. Michalski, Akademicki Związek Sportowy w Krakowie 1909-1945, Wyd. Naukowe AP,  Kraków 2007, s. 20.
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Działalność sportowa na uczelniach Krakowa to nie tylko udział w rywalizacji sporto-
wej, ale również bardzo rozbudowane rozgrywki sportowe dla studentów własnej uczelni. 
Organizując sportowe życie w środowisku akademickim każdy z Klubów Uczelnianych 
AZS przygotowuje nowe oferty aktywności sportowej nie tylko dla swoich członków, ale 
również dla wszystkich studentów uczelni. Siłą rozgrywek jest ich amatorski i powszech-
ny charakter, dlatego cieszą się tak dużym zainteresowaniem.

Co roku, dla studentów I roku uczelni województwa małopolskiego organizowana jest 
Cracoviada, mająca na celu popularyzację sportu oraz aktywności fizycznej wśród mło-
dzieży, która zrobiła pierwsze kroki ku zdobyciu wyższego wykształcenia. Krakowska 
impreza ma wieloletnią tradycję, wznowioną w 2010 roku. Cracoviada ma na celu wy-
łonienie najlepszych studentów poszczególnych konkurencji, którzy będą reprezentanta-
mi podczas Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku. Konkurencje 
obejmują rozgrywki indywidualne oraz zespołowe m.in. koszykówkę, pływanie, futsal, 
tenis stołowy, piłkę siatkową i inne, z podziałem na rywalizację kobiet oraz mężczyzn12. 

Profesjonalna organizacja rozgrywek międzyuczelnianych, ich zasięg, rywalizacja 
między wydziałami i kierunkami, oraz ciągłość rywalizacji powodują, że co roku kilka-
set studentów na każdej uczelni bierze udział w tak zaproponowanej formie aktywności 
sportowej. Studenckie zawody amatorskie często rozgrywane są w tygodniu, w późnych 
godzinach popołudniowych. Dzięki temu studenci są zachęcani do spędzania wolnego 
czasu po zajęciach na halach sportowych, basenach, siłowniach uczelnianych. Jest to 
również możliwe dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej na uczelniach wyższych w 
ostatnich latach. Korzystając z oferty przygotowanej przez Kluby Uczelniane AZS stu-
denci są odciągani od zagrożeń, które wiążą się ze spędzaniem wolnego czasu w klubach 
i barach na terenie miasteczek studenckich czy w różnych częściach miasta. W przerwach 
międzysemestralnych organizowane są również liczne obozy sportowe zarówno zimowe, 
jak i letnie dla studentów. W ten sposób w ciągu całego roku kalendarzowego przygoto-
wywane są dla nich kolejne propozycje i oferty spędzania wolnego czasu w środowisku 
studentów poprzez kolejne formy aktywności sportowej. 

Inną propozycją spędzania wolnego czasu podczas wydarzeń sportowych, która roz-
wija się w ostatnich latach na uczelniach w całym kraju jest organizacja rozgrywek pod 
auspicjami polskich związków sportowych, w których uczestniczą reprezentacje uczelni. 

Prowadzenie ligowego zespołu w murach uczelni pozwala stworzyć pozytywną otocz-
kę wokół sportowej wizytówki, która przyciąga do hali studentów w ich wolnym cza-
sie. Widowiska sportowe z niesamowitą atmosferą budują bardzo pozytywne odczucia 
wśród kibiców-studentów, którzy chętnie utożsamiają się z zawodnikami, śledząc wyniki 
oraz często tworząc prężnie działające kluby kibica. Nawet duże wydarzenia sportowe 
na obiektach uczelni (pow. 1000 widzów), która podlega Ministerstwu Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego są zgodnie z art. 2 wyłączone z Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez 
Masowych. Ułatwia to organizację wielkich wydarzeń sportowych, na które chętnie przy-
chodzą mieszkańcy miasta oraz studenci i pracownicy uczelni. Wspólna praca Władz 
Uczelni, jednostki organizacyjnej jaką jest Klub Uczelniany AZS oraz ludzi budujących 
pozytywną otoczkę dają sportowi akademickiemu ogromną wartość, która może i powin-
na być wykorzystywana w działaniach zagospodarowaniu czasu wolnego w środowisku 
studenckim miasta Krakowa. 

12  www.azs.krakow.pl
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Podsumowanie i wnioski
Rozwój bazy sportowej i oferty zajęć rekreacyjno-sportowych dla studentów będzie 

doskonałą propozycją na zagospodarowanie czasu wolnego, którego w trakcie roku aka-
demickiego studenci mają bardzo dużo.

Władze krakowskich uczelni oraz organizatorzy życia sportowego, jakim w środo-
wisku akademickim są Kluby Uczelnianego AZS powinny współpracować w dążeniu 
do sytuacji, w której student znaczną część wolnego czasu spędza na hali sportowej, 
basenie, czy uczelnianej siłowni. Sport ze względu na specyficzne cele, zadania i środki 
ich realizacji wywiera ogromny wpływ na kształtowanie cech osobowościowych jak i 
postawy oraz współżycie społeczne. Należy dołożyć wszelkich starań, aby oferta zajęć 
sportowych, aktywności rekreacyjnej, udziału w amatorskich oraz profesjonalnych roz-
grywkach, obozach sportowych była jak najbogatsza i jak najszersza. Dawała studentom 
możliwości rozwoju, sprawdzenia się w lokalnej i ogólnopolskiej rywalizacji sportu aka-
demickiego, a także pozwalała pozyskać środki finansowe na utrzymanie w kolejnym 
roku akademickim na bazie stypendium przyznawanego przez Rektora. 

Nowe inicjatywy jak regaty wioślarskie na Wiśle, wyścigi smoczych łodzi, ogólno-
polskie rozgrywki dla studentów I roku, rozbudowa infrastruktury sportowej, zgłoszenia 
kolejnych zespołów uczelnianych do rozgrywek ligowych pokazują, że sport akademicki 
w Krakowie stale się rozwija i w dłuższej perspektywie czasu powinien stać się realna 
alternatywą dla szukania rozrywki w alkoholu i narkotykach.

Skupiając się na poszerzaniu oferty sportowej nie można także zapominać o ko-
nieczności uelastycznienia wspomnianej oferty do realnych warunków życia studentów 
– należy dostosować zatem godziny otwarcia obiektów sportowych tak by można było 
komfortowo z nich korzystać w godzinach porannych oraz wieczornych ( coraz większe 
grono studentów pracuje zawodowo) , a także wprowadzać np. specjalne ulgi lub godziny 
wstępu dedykowane grupom studenckim. 

Streszczenie: 
Aktywność fizyczna na uczelniach Krakowa to nie tylko udział w rywalizacji sporto-

wej, ale również promowanie poprzez Akademicki Związek Sportowy różnych form ak-
tywnego spędzania czasu wolnego dla wszystkich studentów. Wypełnienie go udziałem 
w ciekawych zajęciach sportowo-rekreacyjnych oraz różnej formie rywalizacji pomiędzy 
studentami, stanowi fundamentalne znaczenie w realizacji celów funkcjonowania AZS 
w Polsce. Sport ze względu na specyficzne cele i zadania, wywiera ogromny wpływ na 
kształtowanie pozytywnych cech osobowości, przeciwdziała patologiom społecznym w 
szczególności narkomani i alkoholizmowi. Bardzo duży nacisk w sporcie akademickim 
kładzie się na popularyzacje kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycz-
nej i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej,

Słowa kluczowe: sport, czas wolny, studenci, organizacja, prewencja

Summary: 
Sport as a form of development free time in Krakow academic environment
Physical activity at the universities of Krakow means not only participation in sports 

competition, but also promotion through the Academic Sports Association (AZS) of va-
rious active forms of spending leisure time for all students. Filling it with interesting 
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sports and recreational activities and various forms of competition among students is fun-
damental to achieve the goals of AZS in Poland. Sport, due to its specific goals and tasks, 
has a huge impact on shaping positive personality traits, counteracts social pathologies 
in particular drug addiction and alcoholism. A great emphasis in academic sport is put 
on popularizing physical culture and tourism, improving physical fitness and improving 
health of the academic community.

Keyword: sport, free time, students, organization, prevention
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Zanik autorytetu jest równoznaczny ze zrujnowaniem podstaw świa-
ta, który od tej pory zaczyna dryfować, zmieniać się i przeobrażać z jed-
nej postaci w drugą z coraz to większą gwałtownością, tak jakby nasze 

życie polegało na zmaganiu się z jakimś Proteuszowym uniwersum, 
gdzie wszystko może w każdej chwili stać się czymś innym.

   Hannah Arendt
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ThLic. PhDr. Nikol Volková - Prešovská univerzita v Prešove  

 

Úvod 
V našej spoločnosti je rodina stále považovaná za centrálny článok prirodzenej sústavy 

medziľudských vzťahov, za základ optimálneho fungovania štátu. Napriek tomu, že sa 
v histórii i v súčasnosti objavuje množstvo pokusov o presun rodinných kompetencií na 
profesionálne skupiny, sociálne inštitúcie či štát, takéto tendencie nemôžu plne nahradiť 
funkčnú rodinu, ktorá je nenahraditeľným prostredím pre zdravý rozvoj detí a zároveň 
saturuje významné potreby dospelých členov. Napriek zmenám, ktorými model súčasnej 
rodiny prechádza, základné princípy rodinného spolužitia vykazujú nezvyčajnú stabilitu1. 

Rodina je priamo spojená s okolitou sociálnou realitou a sama túto realitu významne 
ovplyvňuje. Rodinní príslušníci žijú vo svete, ktorý si sami skonštruovali, v spoločenstve 
vzťahov, pocitov, komunikácie, konania, pravidiel a ponúk. Zdravá rodina je symbolom 
stavu harmónie, blízkosti, bezpečia, pozitívnych vzťahov a emocionálnych väzieb. 

Napriek všetkým pozitívnym aspektom nepredstavuje súčasná rodina idylický obraz 
zbavený rozporov. Zmeny foriem rodinného spolužitia, zmeny v spoločnosti, nejasné role 
a očakávania, aktuálna preferencia individualistického prístupu k životu, nezodpovedný 
postoj k rozvodu, znížená citlivosť pre potreby detí sa podieľajú na vznik problémov a 
konfliktov v rodine. Problémami súčasnej rodiny sa zaoberajú mnohé vedné disciplíny: 
sociológia, psychológia, medicína, právo, sociálna politika, sociálna práca, kultúrna an-
tropológia, etika, demografia atď. Odborníci spomínaných profesií sú profesionálne pri-
pravovaní na kvalifikovanú spoluprácu s rodinou, aby našla rámec pre svoje optimálne 
fungovanie, zvládla náročné životné krízy a dokázala riešiť svoje chronické či aktuálne 
problémy. Prirodzený model rodiny, môže byť postavený aj na pastoračných prístupoch. 
Preto v tejto oblasti je výzvou, aby sa pastorácia rodín v súčasnom živote Cirkvi stala pred-
metom obnovy a ešte intenzívnejšie pokračovala v úsilí na podporu manželstiev a rodín2. 

1  Porov. GABURA, J. – GABURA, J. ml. Rodinný konflikt a rodinná mediácia. Nitra : Univerzita Konštantína filozofa, 2016. s. 5. 
2  Porov.: Konferencia biskupov Slovenska: Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007 – 2013. 33. s. 34. 
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1. Spoločenské chápanie manželstva a rodiny 
Každý spoločenský model, ktorý má v úmysle slúžiť dobru človeka, nemôže neprihlia-

dať na ústredné miesto a zodpovednosť rodiny v spoločnosti. Spoločnosť a štát vo svojich 
vzťahoch k rodine majú povinnosť držať sa zásady subsidiarity3. 

Rodina je v spoločnosti najlepšou zárukou proti každému individualistickému alebo 
kolektivistickému odklonu, pretože tam je osoba v centre pozornosti ako cieľ a nikdy nie 
ako prostriedok. Je celkom evidentné, že dobro ľudí a blaho spoločnosti sú úzko spojené 
s priaznivým postavením manželského a rodinného spoločenstva. 

Manželstvo je úradný, zverejnený zväzok muža a ženy. Preto jeho úlohou je aj lega-
lizácia a zverejnenie spolužitia muža a ženy pred ľudskou spoločnosťou. Tento fakt re-
špektuje aj civilný Zákon o rodine č. 36/2005 Z. z.4 „Manželia sa majú navzájom milovať, 
vytvoriť spoločenstvo lásky.“ Človek musí niekoho milovať a vedieť, že je milovaný. Bez 
lásky je život ako chlieb bez soli. Zješ ho, lebo musíš, ale nemá chuť. Lásku nevie a 
nemôže nič nahradiť. Ona dáva človeku šťastie. Najvyhovujúcejšou a najprirodzenejšou 
formou šťastného života človeka je život v páre spojenom láskou. Ďalším podstatným cie-
ľom manželstva je mať spoločné deti. Túžbu po vlastnom potomstve človeku dala príro-
da. Každý zdravý jedinec túži mať potomstvo, akési svoje pokračovanie. Rodičovstvo je 
mocný cit, ochotný na veľké obete a odriekania, schopný nezištnej a veľkej lásky. Múdra 
príroda vystrojila človeka touto túžbou po deťoch, a tak mu pomohla premôcť egoizmus, 
lebo byť rodičom znamená vedieť a chcieť veľa obetovať pre iného. Našťastie na svete je 
iba neveľa ľudí, u ktorých egoizmus potláča a premáha túto prirodzenú túžbu po vlastných 
deťoch, takže sa vedome a dobrovoľne rozhodli nepriniesť na svet potomstvo, aby sa ne-
narušilo ich pohodlie a aby sa nemuseli obetovať a starať o druhého. Rodičovstvo možno 
označiť ako najsociálnejšiu úlohu človeka. Preto si ho až tak vysoko vážia všetky národy5. 

Rodina, prirodzené spoločenstvo, v ktorom sa skúša spoločenskosť človeka, prispieva 
jedinečným a nenahraditeľným spôsobom k dobru spoločnosti. Rodinné spoločenstvo sa 
rodí zo spoločenstva osôb: Úzke spoločenstvo sa vzťahuje na osobný vzťah medzi „ja“ a 
„ty“. Spoločenstvo presahuje túto schému smerom k spoločnosti, k „my“. Rodina, spo-
ločenstvo osôb, je preto prvou ľudskou spoločnosťou6. Rodina sa usiluje byť priestorom 
vzájomného spoločenstva, ktoré je tak veľmi potrebné v stále viac individualistickej spo-
ločnosti. V nej môže rásť pravé spoločenstvo osôb vďaka neustálej dynamike lásky, ktorá 
je základným rozmerom ľudskej skúsenosti a ktorá práve v rodine nachádza privilegova-
né miesto na to, aby sa prejavila: „Láska spôsobuje, že človek sa realizuje cez pravý dar 
seba samého. Milovať znamená dávať a prijímať to, čo sa nedá ani kúpiť, ani predať, ale 
iba slobodne a vzájomne darovať“7. Vďaka láske, základnej skutočnosti na definovanie 
manželstva a rodiny, je každá osoba, 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, stretnutia a rozhovory srdečnými, ochotu nezištnou, službu veľkodu-
šnou a duchovné vzťahy hlbokými. Existencia rodín, ktoré žijú v tomto duchu, odhaľuje 

In: http://www.kbs.sk/documents/pdf/pep/pep2007.pdf (30.06.2018).
3  Porov. PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 214. s. 129.
4  Porov. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5  Porov. ROZINAJOVÁ, H.: Sex, manželství, rodičovstvo. Martin : Osveta, n. p., 1980. s. 58.
6  PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 214. s. 129.
7  PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 221. s. 133.
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nedostatky a protirečenia spoločnosti, ktorá je prevažne, ak nie výlučne, orientovaná na 
kritériá účinnosti a funkčnosti. 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, spravodlivosti, dialógu a lásky8. 

Bez rodín, ktoré sú v spoločenstve silné a majú stabilné povinnosti, sa národy oslabujú. 
V rodine sa vštepujú morálne hodnoty už v prvých rokoch života, tam sa prenáša ducho-
vné dedičstvo náboženského spoločenstva i kultúra národa. V nej sa zaúča do sociálnej 
zodpovednosti a solidarity9. Mať funkčnú rodinu je vysoko cenená hodnota vo všetkých 
vrstvách spoločností na celom svete. „Funkčná rodina je dôležitým predpokladom nor-
málneho fungovania spoločnosti a znakom individuálnej úspešnosti v živote“10.

Rodina je historická kategória a jej formy a funkcie podmieňuje charakter existujúcich 
výrobných a spoločenských vzťahov, ako aj úroveň kultúrneho rozvoja spoločnosti. A 
naopak, rodina zase pôsobí na život spoločnosti – rodenie deti, fyzicky, mravne a estetic-
ky pôsobí na svojich členov. Táto vzájomná podmienenosť platí vždy a v každom čase. 
Úloha rodiny vyplýva z potrieb dieťaťa i dospelého jedinca. Reprezentujú ju základné 
funkcie rodiny – funkcia biologická, výchovná, emocionálna, ekonomická a ochranná11. 

Pri posudzovaní rodiny sa hodnotia aj rôzne ukazovatele, ktoré pomáhajú posúdiť fun-
kčnosť rodiny. K nim patrí vek, vzdelanie, rodinný stav rodičov, súdržnosť, zloženie, 
zdravotný stav členov. Najväčší význam sa pripisuje výchovnému záujmu rodičov o deti. 
Podľa týchto kritérií sa rodiny delia na funkčné, kde patrí väčšina rodín, v ktorých je za-
bezpečený uspokojivý vývin dieťaťa. Problémové, v ktorých sa vyskytujú vážnejšie po-
ruchy niektorých funkcií, ale zdravotný vývin dieťaťa nie je ohrozený12. Rodina je schop-
ná riešiť problémy vlastnými silami. Môže to byť napríklad rodina s viacerými deťmi, po 
rozvode. Dysfunkčné, kde funkcia rodiny je narušená, vývin dieťaťa je ohrozený. Rodina 
nie je schopná zvládnuť problémy. Zväčša ide o rodiny s jedným alebo oboma rodičmi 
alkoholikmi, rodinu po rozvrate, povrchný záujem o dieťa, nízky príjem. Afunkčné, kde 
rodina stratila svoju funkciu voči dieťaťu, neplní svoj cieľ a dieťa ohrozuje. Riešenie, 
ktoré zabezpečí vývin a výchova dieťaťa, treba hľadať mimo rodiny13.

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 uskuto-
čnení niekoľkých súvisiacich cností. Tieto cnosti sú počúvanie, spolužitie a spolupráca. 
Počúvanie predstavuje radosť z prenikania do sveta súladu a rôzností, do sveta, ktorý 
zväčšuje a rozširuje horizont individuality. Úspešne počúvať, znamená odkrývať hodno-
tu autentického dialógu, kde vôľa spolu preniknúť sa pozorne obracia na iného, preko-
návajúc 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 

8  Porov. PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 221. s. 134. 
9  Porov. PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 231. s. 129.
10  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.
11  Porov. ROZINAJOVÁ, H.: Sex, manželství, rodičovstvo. Martin : Osveta, n. p., 1980. s. 111.
12  Porov. MATOUŠEK, O.: Rodina jakoinstituce a vztahová síť. Praha : Sociologické nakladatelství Slon, 2003.s. 150 – 151.
13  Porov. PRIBULA, M.: Rodina ako účinné sociálne prostredie úspešnej socializácie dieťaťa. In: PAĽA, G.: Aktuál-

ne aspekty kresťanskej výchovy. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. s. 48.
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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 predlžujú. Rodina prekročila prah domácnosti, a 
tým sa rozmnožili aj ohrozenia14.

Význam rodiny v procese výchovy neustále rastie. Jej pôsobenie v oblasti citovej 
výchovy dieťaťa, mravnej a estetickej výchovy nemôže plne nahradiť nijaká spoločenská 
inštitúcia. Človek je bytostne spätý s rodinou, z nej si odnáša značnú časť základných 
prvkov životného štýlu, tradíciu návykov, svetonázoru, mravných kritérií a politických 
postojov. Vplyv rodiny závisí od pripravenosti a schopnosti rodičov, ako aj od ich vyspe-
losti. Výchova detí v rodine plní veľmi dôležité spoločenské poslanie15. Dieťa predstavuje 
najväčšiu hodnotu rodiny. Rodina formuje mladú generáciu. Kladie základy charakteru, 
vzťahu k práci, k ľuďom, k životu. Na to, aby vôbec plnila toto svoje poslanie, musí 
byť usporiadaná, zdravá a stabilná, lebo iba harmonická rodina môže poskytnúť tie naj-
optimálnejšie podmienky pre výchovu. Trpezlivý rodič si vždy nájde čas vštepiť deťom 
princípy života, základy etiky a spoločenského správania16.

2. Rodina ako spoločenstvo viery.
Ľudstvo dnes žije v rozvinutej spoločnosti. Veda a technika denne napredujú k novým 

poznatkom. Často máme dojem, že svet sa hýbe ako presný stroj vo vymedzenom priesto-
re a čase. Ľudia sa zameriavajú na plnenie povinností a úloh natoľko, že pomaly mizne z 
ľudských vzťahov láska, milosrdenstvo a bratská pomoc. Staviame domy, obchody, školy, 
nemocnice, ústavy a starobince, ale zaostáva budovanie rodiny ako oázy pre všetkých jej 
členov. Čím je v materiálnom svete atóm, čím je pre živé organizmy bunka, tým je v ľud-
skej spoločnosti rodina. Zo všetkých síl by sme sa mali usilovať zamedziť rozpadu rodín, 
pretože rozvrátené rodiny nie sú dobrým základom ani pre ľudskú spoločnosť, štát či národ.

Cirkevný dekrét Druhého vatikánskeho koncilu Apostolicam actuositatem –dekrét o la-
ickom apoštoláte uvádza: „Rodina dostala od Boha aj to poslanie, aby bola základnou živou 
bunkou spoločnosti. Toto poslanie splní, ak vzájomnou láskou svojich členov a spoločnou 
modlitbou sa ukáže akoby domácou svätyňou Cirkvi. Ak sa celá zapojí do liturgického 
života Cirkvi a napokon, ak bude usilovne preukazovať pohostinstvo a napomáhať spra-
vodlivosť a iné dobré skutky v prospech všetkých bratov, čo potrebujú pomoc“ (AA 11). 
Každej rodine ako spoločnosti s vlastnými základnými právami prislúcha právo slobodne 
usporadúvať svoj domáci náboženský život. Rodičom patrí ďalej právo určiť podľa vlast-
ného náboženského presvedčenia, akú náboženskú výchovu majú dostať ich deti (DH 5).17

Kresťanská rodina by mala byť malou či väčšou oázou, kde sa každodenný život prežíva 
v ovzduší plnom viery, lásky a porozumenia, kde sa o morálke nielen hovorí, ale morálne 
sa aj žije. Rodičia ukazujú svojím životom cestu deťom, ako majú žiť, ako sa majú správať, 
slušne hovoriť, ako by si mali všímať potreby iných, pomáhať chudobným a núdznym, ľu-
ďom bez domova. Vieme, že v tomto ohľade viac pomôže osobný príklad ako dlhý výklad.18

V súčasnom svete, ktorý je viere často cudzí, ba až nepriateľský, majú kresťanské ro-

14  Porov. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA O RODINE : Rodina na prelome tisícročí. Trnava : 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 1999. s. 20.

15  Porov. ROZINAJOVÁ, H.: Výchova pre život v rodine. Martin : Osveta, n. p., 1981. s. 44 – 45.
16  Porov. ROZINAJOVÁ, H.: Sex, manželství, rodičovstvo. Martin : Osveta, n.p., 1980. s. 79 – 82.
17  JURKO, J. – BEŇO, S. – BEŇOVÁ, Š.: Rodina domáca Cirkev. Kapušany : Bens, 2012. s. 8. 
18  Porov. JURKO, J. – BEŇO, S. – BEŇOVÁ, Š.: Rodina domáca Cirkev. Kapušany : Bens, 2012. s. 9. 
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diny prvoradý význam ako ohniská živej a žiarivej viery. Preto Druhý vatikánsky koncil 
nazýva rodinu starobylým názvom Ecclesia domestica (domáca cirkev). V kruhu rodiny 
majú byť rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti a majú pe-
stovať povolanie vlastné každému z nich a s osobitnou starostlivosťou povolanie ducho-
vné (KKC 1656). Kresťanská rodina, kým v láske buduje Cirkev, stavia sa do služieb 
človeka a sveta tým, že naozaj napomáha „povznesenie človeka“.

Svätý Otec Ján Pavol II., vyzýval všetkých, ktorým záleží na vlastnej rodine. Rodinná 
modlitba má svoje charakteristické znaky. Je to spoločná modlitba manžela a manželky 
resp. rodičov a detí. Spoločenstvo v modlitbe je súčasne plodom a požiadavkou toho spo-
ločenstva, ktoré sa utvorilo sviatosťou krstu a manželstva. Najmä na členov kresťanskej 
rodiny sa môžu vzťahovať slová, ktorými Pán Ježiš sľubuje svoju prítomnosť: „A zasa 
vám hovorím ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od 
môjho otca, ktorý je na nebesiach. Lebo, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom 
mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 19 – 20), (FC 59).19 

Pre kresťanskú výchovu je príznačné to, že pristupuje k človeku ako k osobe, ako k 
subjektu a nie k objektu. Kresťanská výchova zároveň oslovuje každého človeka a vyža-
duje od neho vnútorný postoj, ktorý má byť prejavom slobody, ktorému zodpovedá viera 
a láska ako odpoveď človeka na zjavenie Lásky a Pravdy v Bohu. Takýmto rozhodnutím 
človek otvára svoje vnútro Božiemu výchovnému vplyvu. Výchova je vo svojej podstate 
formovanie človeka, no nie v zmysle vývoja človeka ako druhu. Význam výchovy spo-
číva v zdokonaľovaní každého individuálneho človeka vo všetkých jeho oblastiach života 
i v konaní – ide teda o formovanie ľudskej osoby. Na základe tohto konštatovania môže-
me povedať, že výchova ako formovanie ľudskej osoby má za úlohu formovať človeka 
tak, aby došiel k poslednému cieľu. No súčasne s tým je úlohou výchovy formovanie 
človeka k tomu, aby harmonickým vývojom vrodených fyzických, morálnych a intelek-
tuálnych vlastností bol pre osoh dobra celej spoločnosti i Cirkvi.20

Úloha rodičov v rodinnej katechéze – Vychádzajúc zo základného dokumentu pre kate-
chézu, ktorým je apoštolská exhortácia Catecberi tradendae21 môžeme predstaviť základ-
né prvky rodinnej katechézy pretože svojou povahou je priam nenahraditeľná. Musí 
začať od najútlejšieho veku, má byť sprevádzaná vzájomným príkladom a inšpirovaná 
evanjeliom, jej obsahom je Božie slovo, liturgia a každodenný život (porov. CT 68). Táto 
katechéza musí byť podporovaná rôznymi inštitúciami, ktoré prichádzajú do styku s ro-
dinou a jej členmi. Prvou úlohou rodičov bude vytvorenie priaznivej rodinnej atmosféry, 
zodpovedá služba rodičovskej autority. Význam v rodinnej výchove bude harmonické a 
zároveň špecifické pôsobenie otca a matky.22

Obsah a formy rodinnej katechézy – Rodinná katechéza sa v podstate opiera o tie isté 
pramene ako katechéza vo farnosti a škole. Navyše je však obohatená o udalosti každoden-
ného života, ktoré majú byť prežívané vo vzťahu k Bohu. Vodiacu líniu pre náboženskú 
formáciu dieťaťa ponúka rámec liturgického roka. Rozvíjanie duchovného života v rodine 

19  JURKO, J. – BEŇO, S. – BEŇOVÁ, Š.: Rodina domáca Cirkev. Kapušany : Bens, 2012. s. 10 – 11. 
20  Porov. PETRO, M.: Úcta k životu ako nenahraditeľná hodnota v kresťanskej výchove. In: PAĽA, G.: Aktuálne 

aspekty kresťanskej výchovy. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. s. 53.
21  Porov. JÁN PAVOL II.: Apoštolská exhortácia Catechesi radendae. Biskupom, kňazom a veriacim celej katolíckej 

Církvi o katechéze v našej době. https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-
-papezov/c/catechesi-tradendae (30.06.2018). 

22  Porov. JENČO, J.: Katechéza malých detí v rodine. In: PAĽA, G.: Aktuálne aspekty kresťanskej výchovy. Prešov : 
Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. s. 80.
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nie je možné bez vytvorenia zdravej rodinnej atmosféry. K základným pilierom rodin-
nej výchovy patrí vytvorenie harmonického prostredia založeného na rodičovskej láske, 
príklade a zodpovednom vykonávaní rodičovskej autority. Pre zdravý rozvoj dieťaťa je 
nevyhnutné, aby sa do tejto výchovy zapojili obaja rodičia – otec aj matka. Samotná kate-
chéza vychádza zo spoločnej modlitby, ktorá musí byť kreatívna vo forme aj v obsahu.23

Vytvorenie priaznivej rodinnej atmosféry – Rodina je prvým spoločenstvom, s ktorým 
prichádza dieťa do kontaktu a ktoré mu pomáha vstupovať do širšieho spoločenstva sveta a 
Cirkvi. Atmosféra, ktorá v rodine vládne, podstatne poznačí život dieťaťa a v rozhodujúcej 
miere bude ovplyvňovať jeho kontakt s vonkajším okolím. Dieťa predškolského veku ešte 
nie je schopné túto atmosféru analyzovať, ale ju jednoducho do seba „nasáva“ a následne 
na ňu reaguje svojím správaním. Prvou úlohou rodičov bude vytvorenie priaznivého pro-
stredia pre svoje dieťa, v ktorom sa bude môcť rozvíjať jeho prirodzený, ale aj duchovný 
život. Ani jeden z týchto rozmerov nesmie byť marginalizovaný. Ako to vyplýva zo známej 
axiómy sv. Tomáša Akvinského: „Gratia praesupponit naturam – Milosť predpokladá pri-
rodzenosť“. To znamená, že duchovná formácia dieťaťa musí ísť ruka v ruke s formáciou 
prirodzenou. Rodinná katechéza je takto ideálnym prostredím náboženskej výchovy dieťa-
ťa, pretože sa v nej prirodzeným spôsobom spája formácia ľudská a kresťanská. 

Pre význam, ktorý má autorita pri formovaní dieťaťa, hovorí pápež Ján Pavol II. o 
rodičovskej autorite ako službe, ktorej sa rodičia nemôžu vzdať (porov. FC 21). Autorita 
inšpirovaná Božím zákonom a evanjeliovou morálkou sa zároveň stáva základom k for-
movaniu svedomia.24 

3. Kríza manželstva a rodiny 
Krízu rodiny niektorí autori chápu ako stále častejšie zlyhávanie rodiny v plnení jej tra-

dičných funkcií. Kríza rodiny je predstavovaná aj ako proces, v ktorom sa rodina ako spo-
ločenská inštitúcia „vzdáva“ svojich výlučných činností a prenecháva ich iným inštitúciám, 
prípadne štátu. Korene krízy rodiny sa väčšinou hľadajú v dobe, kedy tradičná rodinná do-
mácnosť, výrazne nezávislá jednotka vybavená značnou mocou nad svojimi členmi, začína 
strácať svoje výlučné sebestačné postavenie a je stále viac regulovaná štátom25.

Dnešnú krízu manželstva a rodiny môžeme do istej mieri vnímať v súvislosti so vzostu-
pom masovej spoločnosti. Preto množstvo rôznych faktorov odvádza ľudí od rodinného 
prostredia, ktoré majú veľký vplyv na rodinu.26 Štandardom sa v postmodernej dobe začala 
stávať efektívnosť. Začalo sa rozpadať rodičovstvo, jadro rodinného života. Rodinu pozna-
čila rozvodovosť, skepticizmus voči tradíciám a kríza rodiny spôsobila aj následnú krízu 
zdrojov psychickej podpory.27 Základná inštitúcia rodiny v súčasnosti prechádza hlbokou 
krízou, čo predstavuje časť krízy hlavne vo vzťahu medzi mužmi a ženami.28 V minulosti 
bola rodina v bezprecedentnej stabilite, no v súčasnosti stále častejšie vzniká rozvodovosť 
a to z dôvodu úpadku morálnych hodnôt, nevery, množstva času tráveného v práci, pri tele-

23  Porov. JENČO, J.: Katechéza malých detí v rodine. In: PAĽA, G.: Aktuálne aspekty kresťanskej výchovy. Prešov : 
Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. s. 85, 94.

24  JENČO, J.: Katechéza malých detí v rodine. In: PAĽA, G.: Aktuálne aspekty kresťanskej výchovy. Prešov : Gréc-
kokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. s. 83.

25  Porov. KRÁĽOVÁ, Ľ.: Politika, náboženstvo, rodina ako sociálne inštitúcie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009. s. 176.
26  Porov. FFORDE, M.: Desocializácia. Kríza postmodernity. Bratislava : Lúč, 2010. s. 230. 
27  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. 
28  Porov. FFORDE, M.: Desocializácia. Kríza postmodernity. Bratislava : Lúč, 2010. s. 226. 



ARTYKUŁYARTICLES

73

vízii, internete, narodenie detí mimo manželstva, podiel detí žijúcich len s jedným rodičom, 
podiel jednočlenných domácností, zmiešané manželstvá, kohabitácia a iné.29 

Medzi hlavné a najčastejšie dôvody rozpadu manželských zväzkov sú uvádzané nezre-
losť snúbencov (psychická, osobnostná, citová), identifikácia manželskej lásky s emóciami, 
vlastné zlé návyky (alkoholizmus, lenivosť, sebecká a povrchná sexualita), neistota v sebe 
samých (strach sľúbiť navždy vernosť), absencia reálnej predstavy o manželstve, absen-
tujúci príklad v rodine (sami pochádzajú z rozvedených či neúplných rodín), deštruktívne 
vzory v rodine (nevera, týranie, alkoholizmus), prehnaná starostlivosť vlastných rodičov, 
negatívny vplyv priateľov, kolegov, nedostatok reálnej možnosti sa osamostatniť, prehnané 
požiadavky na ekonomické zabezpečenie novej rodiny, „priaznivá“ spoločenská klíma pre 
rozvod (rozvod už nie je stigma, ale norma), dieťa je „luxus“ ktorý si nemôžu dovoliť, zlý 
vplyv médií a predkladané spoločenské modely („šťastne rozvedený/á“), slabý záujem štátu 
o pevné manželstvá a rodiny – rezignácia so status quo, permisívna občianska legislatíva, 
nedostatočná príprava na manželstvo vo farnostiach, absencia reálneho spoznania sa, keď 
hlavným dôvodom na sobáš je tehotenstvo, útek z domu „formou vydaja/ženby“.30

Stúpajúca krivka rozvodovosti nás núti zamyslieť sa nad prevenciou a pritom sa zame-
rať najmä na najzávažnejšiu príčinu rozvodovosti – neveru – a na prvoradú požiadavku 
na manželského partnera vernosť a to nielen výchovne, ale aj, a najmä, sebavýchovne.31 
Vernosť je protikladom nevery. Manželia majú urobiť všetko preto, aby sa nemuseli roz-
viesť.32 Tieto zlomy vzťahov spôsobené rozvodmi a odlukou sa odrážajú hlavne na vývoji 
a psychike detí. Pre spoločnosť sú to veľké straty spoločenských väzieb.33 Sekundárne 
to naznačuje nestabilnosť vzťahov biologických rodičov. Stabilita partnerských manžel-
ských vzťahov je rovnako jedným z dôležitých ukazovateľov sociálnosti a socioadapta-
bility jednotlivcov.34 Stále viac pozorujeme, že príťažlivosť manželstva naďalej klesá. 
Vplyv stratilo i manželstvo ako všeobecne schvaľovaný kontext plodenia detí. 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 hla-
vne na jednotlivca, ktorý potom upadá do krízy temnoty.35 

Usilovať sa o stabilitu v modernej spoločnosti sa z istého uhla pohľadu javí ako nere-
álne, pretože rodina je pre jednotlivca príťažlivá nielen možnosťami sebarealizácie, ktoré 
mu ponúka, ale i tým, že mu ako jedna z mála inštitúcií poskytuje možnosť voľby, ktorou 
môže do istej miery poprieť uniformitu svojho života. Hrozby krízy rodiny je spochyb-
nená i tým, že nové tendencie vo vývoji rodiny, najmä v posledných päťdesiatich rokoch, 
naznačujú jej značnú schopnosť nielen prežiť, ale udržať si dôležitú úlohu v spoločen-
skom živote i napriek strate niektorých funkcií a pri preukázateľnom obmedzovaní vply-
vu príbuzenstva. Ako naznačujú všetky výskumy hodnotových orientácií a preferencií, 

29  Kohabitácia – predstavuje takú formu spolužitia dvoch dospelých partnerov rozdielneho pohlavia, ktorí v dlhšom 
časovom období žijú spolu ako muž a žena, spoločne bývajú a spoločne hospodária bez toho, aby boli zosobášení. 
V takomto zväzku môžu žiť i deti jedného alebo oboch partnerov. 

30 Porov.http://www.jurica.sk/index.php/audio/kazne/11-text/253-pastoracia-rodiny-vo-farnosti-1cast (30.06.2018).
31  GABURA, J. – GABURA, J. ml.: Rodinný konflikt a rodinná mediácia. Nitra : Univerzita Konštantína filozofa, 2016. s. 74.
32  Porov. ROZINAJOVÁ, H.: Sex, manželství, rodičovstvo. Martin : Osveta, n. p., 1980. s. 48.
33  Porov.FFORDE, M.: Západný materializmus a vyvážanie desocializácie. In.: KUNA, M.: Slovensko, materializ-

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

materializmus a desocializácia. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2006. s. 106. 
35  Porov. FFORDE, M.: Desocializácia. Kríza postmodernity. Bratislava : Lúč, 2010. s. 228 – 229. 
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rodina ostáva jednou z najvyšších hodnôt súčasného človeka navzdory tomu, že sa rodiny 
rozpadajú a vznikajú nové. Je otázne, či snahy zakladať nové a nové rodiny sú príznakom 
krízy rodiny, alebo naopak, poukazujú na oveľa hlbší typ stability tejto inštitúcie.36 Dnes 
nám chýba zdroj podpory rodiny, ktorý bol kedysi silný, činorodý a vplyvný. Preto je po-
trebné, aby si ľudia začali ceniť a ctiť rodinu vo viere, úcte a láske, aby sa udržal je status 
v spoločnosti, a tým by sa docielilo aj fungovanie a rozvoj celej spoločnosti. 37 

4. Cirkev a rodiny vo vzájomnom dialógu 
Cirkev na Slovensku prežíva mnoho vlastných a špecifických situácií, ktoré vyplývajú z 

aktuálnej situácie v spoločnosti. Taktiež si uvedomuje svoje poslanie pri budovaní Božieho 
kráľovstva, ktoré jej dal Kristus, a preto chce aj prostredníctvom pastoračného plánovania 
viac otvárať počúvaniu Božieho hlasu a poznávaniu súčasnej situácie, a tak ho lepšie usku-
točňovať v túžbe priblížiť dobrú zvesť Ježiša Krista každému človeku. Taktiež v dokumente 
o sociálnej náuke ponúknuť všetkým ľuďom humanizmus v miere veľkosti Božej lásky a 
jeho plánu v dejinách, integrálne solidárne ľudstvo, schopné oživiť nový sociálny, ekono-
mický a politický poriadok založený na dôstojnosti a slobode každej ľudskej osoby, aby sa 
uskutočňoval v pokoji, spravodlivosti a solidarite. Takýto humanizmus sa môže uskutočňo-
vať, ak jednotliví muži a ženy a ich spoločenstvá budú vedieť rozvíjať morálne a sociálne 
cnosti v sebe samých a rozširovať ich v spoločnosti. Len takto, s nevyhnutnou pomocou 
Božej milosti, môžu vzniknúť naozaj noví ľudia a budovatelia nového ľudstva.38 

Podporovať dialóg – Sociálna náuka je plodná pôda na rozvoj dialógu a spolupráce v 
oblasti ekumenizmu, ktorý sa uskutočňuje v rôznych oblastiach a v súčasnosti už existuje 
v rozsiahlej miere na obhajobu dôstojnosti ľudí, na rozvoj pokoja, na konkrétny a účinný 
boj proti biedam nášho času, ako je hlad, núdza, analfabetizmus, nespravodlivé rozdele-
nie dobier a nedostatok príbytkov. Takáto mnohotvárna spolupráca zväčšuje povedomie 
bratstva v Kristovi a uľahčuje ekumenické napredovanie. Sociálnu náuku charakterizuje 
aj stála výzva na dialóg medzi všetkými veriacimi svetových náboženstiev, aby vedeli 
nájsť najvhodnejšie formy spolupráce. Náboženstvá majú dôležitú úlohu pri dosahovaní 
pokoja, ktorý závisí od spoločného úsilia pre integrálny rozvoj človeka. V duchu mo-
dlitbových stretnutí, v pozývaní veriacich iných náboženstiev na dialóg, aby na každom 
mieste podporili účinné svedectvo hodnôt, ktoré sú spoločné pre celú ľudskú rodinu.39 

5. Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001 – 2006
Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001 – 2006 v štvrtej časti  

Rodina a výchova poukazuje na situáciu manželstva a rodiny v súčasnosti. Dáva do po-
predia chápanie manželstva a rodičovstva ako povolania k láske a k svätosti, zdôrazňo-
vanie zodpovednosti rodičov za výchovu a evanjelizáciu svojich detí, iniciatívy a hnutia 
zamerané na podporu a vzájomnú pomoc rodín. Na zlepšení pastorácie rodín sa podieľa: 
Rada KBS pre rodinu (návrhy pastoračných programov, formy práce); diecézne a farské 
rady pre rodinu; manželia, rodičia, odborníci (lekári, pedagógovia a psychológovia); 

36  orov. KRÁĽOVÁ, Ľ.: Politika, náboženstvo, rodina ako sociálne inštitúcie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Ša-
fárika, 2009. s. 176.

37  FFORDE, M.: Desocializácia. Kríza postmodernity. Bratislava : Lúč, 2010. s. 239. 
38  Porov. PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 19. Trnava 

: Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2008. s. 19.
39  Porov. PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 537. Trnava 

: Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2008. s. 301.
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laické hnutia a iniciatívy (Hnutie kresťanských rodín, manželské stretnutia, hnutie No-
vých rodín, Modlitby matiek a iné).40

Katolícka cirkev na Slovensku sa snaží rozvíjaním učenia o rodine a ponukou prostried-
kov a hodnôt, na ktorých možno vybudovať harmonické a stabilné manželstvo. Cirkevné 
dokumenty (Familiaris consortio, Humanae vitae, List rodinám, Evangelium vitae, Sexu-
alita – pravda a význam) sú spoľahlivou orientáciou pre rodiny hľadajúce odpoveď pre 
svoje otázky aj pre pastoráciu rodín. Aby sa cirkevné dokumenty premietli do života rodín, 
jestvuje v praxi základný pastoračný program rodín, ktorý má tieto časti: príprava na ma-
nželstvo (pred sobášom); príprava na rodičovstvo (pred krstom); výchova detí a mládeže 
(pred prvým sv. prijímaním a birmovkou); liturgie pre rodiny (príležitostne); stretnutia 
rodín (pravidelne, alebo príležitostne); manželské rekolekcie; spoločenstvá rodín.

Ciele tohto plánu bolo pomáhať veriacim chápať ľudskú sexualitu ako dar, za ktorý sme 
zodpovední, a manželstvo ako povolanie k láske. Dosiahnuť to, aby sa pastorácia týkala 
všetkých členov rodiny. Pomáhať tým, ktorí sú v zvláštnych situáciách – odlúčení, roz-
vedení, vdovy a vdovci, bezdetné rodiny, rodiny s nízkymi príjmami. Zlepšiť vzdialenú a 
blízku prípravu na manželstvo a rodičovstvo. Pomáhať rodičom v prehlbovaní vzájomnej 
lásky a vo výchove detí. Hľadať cesty, ako pomáhať všetkým rodinám, nielen veriacim. 
Spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, zameranými na otázky rodiny (FC 66). 41

6. Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007 – 2013
Pastoračný program Stabilná rodina – Program bol zameraný na obnovu pastorácie 

rodín v duchu výziev pokoncilových dokumentov Cirkvi, pričom reflektoval radikálne 
zmenenú situáciu rodiny v súčasnej spoločnosti. Na jednej strane chcel ponúknuť pasto-
račnú pomoc rodine pri plnení jej podstatných úloh, na strane druhej vnímať rodinu ako 
subjekt pastorácie, t.j. ako nositeľa mnohých chariziem a zdrojov, ktorými môže sama v 
rozhodujúcej miere prispieť k rozvoju pastorácie rodín a posilneniu stability rodiny.

V prvej etape sa mali postupne rozvíjať dva konkrétne projekty: projekt Blízkej prípra-
vy na manželstvo formou špecializovaných kurzov a projekt pomoci rodinám v ich kon-
krétnych potrebách s názvom Sára – odbremeňovacie služby rodinám. Cieľom projektu 
blízkej prípravy bolo ponúknuť v každej diecéze ľuďom, ktorí chcú vstúpiť do manžel-
stva, predovšetkým už snúbencom, špecializované kurzy prípravy na prĳatie poslania 
manželstva a rodičovstva a ich kresťanského rozmeru v snahe doplniť to, čo v súčasno-
sti často chýba v období vzdialenej prípravy v pôvodných rodinách snúbencov. Cieľom 
projektu Sára bolo prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti konkrétna pomoc mladým 
rodinám hlavne vo väčších mestských farnostiach, pri počiatočnom zvládaní ich úloh, 
ako aj rodinám, ktoré sa ocitli v nečakaných ťažkostiach.

Druhá etapa bola zameraná na vytvorenie diecéznych centier pre rodinu s vyčleneným 
kňazom a laikmi náležite pripravenými na špecializovanú pastoráciu rodín s možnosťou 
profesionálneho pôsobenia v tejto oblasti. Ich cieľom bola hlavne tvorba pastoračných 
ponúk pre farnosti, na základe ktorých by kňazi mohli účinnejšie oslovovať a sprevádzať 

40  Porov.: Konferencia biskupov Slovenska: Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001 
– 2006. In: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-kbs/c/pastoracny-a-evanje-
lizacny-plan-katolickej-cirkvi-na-slovensku-2001-2006 (30.06.2018).

41  Porov.: Konferencia biskupov Slovenska: Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001 
– 2006. In: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-kbs/c/pastoracny-a-evanje-
lizacny-plan-katolickej-cirkvi-na-slovensku-2001-2006 (30.06.2018).
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čím viaceré rodiny na ceste duchovného rastu a pri plnení ich úloh a ponuka odborného 
rodinného poradenstva v kresťanskom duchu.42 

7. Línie a zásady pomoci pastorácie 
Pastoračná starostlivosť a príprava na sviatosť manželstva – Dôležitou líniou a eta-

pou je príprava na manželstvo. Skúsenosť učí, že mladí ľudia, ktorí boli dobre pripravení 
na rodinný život, vo všeobecnosti si počínajú lepšie ako ostatní. Prípravu na manželstvo 
je potrebné chápať ako postupný a trvalý proces, ktorý obsahuje tri hlavné stupne: vzdia-
lenú, blízku a bezprostrednú. S veľkou naliehavosťou sa javí potreba predmanželskej a 
posobášnej evanjelizácie a katechizácie, ktorú má konať celá kresťanská komunita s tým 
úmyslom, aby každý muž a žena, ktorí uzatvárajú manželstvo, slávili sviatosť manželstva 
nielen platne, ale aj s úžitkom (LG 68)43. 

Kódex kánonického práva hovorí: Kán. 1063 – Duchovní pastieri sú povinní starať sa, 
aby vlastné cirkevné spoločenstvo poskytovalo veriacim pomoc, ktorou sa manželský stav 
uchováva v kresťanskom duchu a napreduje v dokonalosti. Túto pomoc treba predovšet-
kým poskytovať kázaním, katechézou, prispôsobenou deťom, mládeži a dospelým, ba aj 
používaním spoločenských oznamovacích prostriedkov, pomocou ktorých veriaci dostávajú 
poučenie o význame kresťanského manželstva a o úlohe kresťanských manželov a rodičov. 
Osobnou prípravou na uzavretie manželstva, pomocou ktorej sa snúbenci uspôsobujú na 
svätosť a povinnosti svojho nového stavu. Obohacujúcim liturgickým slávením manželstva, 
z ktorého je zjavné, že manželia naznačujú tajomstvo jednoty a plodnej lásky medzi Kristom 
a Cirkvou a majú na ňom účasť. Napomáhaním manželov, aby sami verným zachovávaním 
a chránením manželskej zmluvy dosahovali v rodine deň čo deň svätejší a plnší život44.

Pastoračná starostlivosť pre rodiny – Pastorácia je povolanie starostlivosti o ľudí 
hľadajúcich svoju životnú cestu. Je zameraná na vytváranie spoločenstva osôb, kde je 
preukázaná starostlivosť výchovy v rodine. Jej poslanie v spoločnosti je, aby sa rodina 
podieľala na živote cirkvi, rodiny v službe života, kňaza pri pastorácii rodín. Cirkev pri-
chádza k rodinám, aby im poskytla pomocnú ruku. 

V súčasnosti je mnoho rodín poznačených rôznymi biedami, ktoré sú bez podpory, pomoci, 
komunikácie a strácajú silu žiť svoje životné rozhodnutia. Sú rodiny zdravé, rodiny chorľavé, 
rodiny, ktoré sa vyvíjajú v rôznych kultúrnych, sociálnych, ideologických, politických konte-
xtoch. Práve tu musí pastorácia rodín nadobudnúť misijný charakter. Podstatou i cieľom pasto-
rácie rodiny je, aby získala svoju pôvodnú, konkrétnu tvár.45 „Je potrebné bdieť, opraviť omyly 
a priviesť blúdiacich na správnu cestu.“46 Pri riešení týchto problémov sa vo veľkej miere 
pastoračné úlohy prelínajú s povinnosťami štátu voči rodine, ako aj s možnosťami rôznych 
rodinných a občianskych združení. Spoločenstvo Cirkvi si na jednej strane jasne vymedzuje 
svoje pole pôsobnosti, ktorým je predovšetkým duchovné sprevádzanie rodín zamerané na 
zvládnutie problémových situácií. Na druhej strane chce zodpovedne vstúpiť do spolupráce s 
inými subjektmi v takej miere, v akej môže napomôcť komplexnému riešeniu týchto ohrození.

42  Porov.: Konferencia biskupov Slovenska: Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007 – 2013. s. 63. In: 
http://www.kbs.sk/documents/pdf/pep/pep2007.pdf (30.06.2018).

43  Porov. JARAB, J.: Význam spoločenstva v procese výchovy a formácie. In: PAĽA, G.: Aktuálne aspekty kresťanskej 
výchovy. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. s. 30 – 31.

44  Porov. http://dechtice.fara.sk/manzelstvo/kanonickepravo. (30.06.2018).
45  Porov. LIPTÁK, R.: Rodina ako dôležitý subjekt pastorácie. In: Theologos – Theological revue. Prešov : GTF 

Prešovská univerzita, 2/2009, s. 299.
46  RATZINGER, J. – BENEDIKT XVI.: Z môjho života. Trnava : Dobrá kniha, 2005. s. 123.
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Základným východiskom aj pre obnovu pastorácie rodín je preto jej napĺňanie v du-
chu novej evanjelizácie. Vnímanie rôznosti stupňov, kde sa jednotlivé rodiny nachádzajú 
vzhľadom na prežívanie kresťanskej viery je potrebné viesť k diferencovanému prístupu 
k jednotlivým rodinám, aby sa každá rodina cítila oslovená v jej špecifickej situácii. Je 
nevyhnutné hľadať cesty, ako osloviť a duchovne sprevádzať nielen kvalitné kresťanské 
rodiny žĳúce vo vernosti a trvalej otvorenosti pre nový život, ale aj ako podchytiť a 
prejaviť podporu a pomoc rodinám v kríze, neúplným rodinám, odlúčeným manželom, 
ako aj všetkým, ktorí žĳú v neregulárnej situácii vzhľadom na ideál kresťanskej rodiny. 
Úprimný záujem o tieto rodiny sa stáva mimoriadne dôležitým pre pastoračnú činnosť 
Cirkvi. Neobmedzuje sa len na najbližšie kresťanské rodiny, ale rozširujúc svoje obzory 
o všetky rodiny, no zvlášť o tie, ktoré sa nachádzajú v ťažkom položení.47

Na prvom mieste dnešná pastorácia rodín musí prezentovať predovšetkým skúsenosť 
konkrétneho pevného manželstva. Tu musí ukázať, aký veľký význam má sviatosť manžel-
stva pre všedný deň manželov a rodiny, pre vzájomné darovanie sa, pri hľadaní svojho miesta 
v úlohách spoločenstva kresťanov, v úlohách celej spoločnosti. Preto je na mužovi a žene, 
aby mali silu to spolu zvládnuť a udržať zdravú, funkčnú rodinu. Pastorálna teológia musí 
zvládnuť skrze ľudský a Boží moment zodpovednosť a silu viery.48 Kresťanská rodina môže 
v súčasnom svete vydávať účinné svedectvo proti prevládajúcemu materializmu, rozkošníc-
tvu a svojvôli.49 „Je nevyhnutné, aby sa rodina opäť stala prvou vychovávateľkou vo viere.“50 

Dôležitým prostriedkom na prvé oslovenie rodín môže byť usporiadanie Dňa rodín 
alebo Stretnutie rodín, napríklad pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny, s príťažli-
vým spoločenským programom. V rámci podobných akcií by mali byť zaradené aj stret-
nutia s odborníkmi na manželské a rodinné otázky, svedectvá rodín prípadne diskusia, ale 
hlavne možnosť neformálnych stretnutí s kresťanskými rodinami, kde by sa mohli vytvo-
riť prirodzené kontakty medzi neveriacimi či vieru nepraktizujúcimi rodinami a veriacimi 
rodinami ako aj s kňazom farnosti. Pre náročnosť prípravy takéhoto stretnutia môže byť 
užitočné pripraviť ho na úrovni dekanátu alebo diecézy v spolupráci s diecéznym pastora-
čným centrom pre rodinu ako aj s prorodinnými organizáciami tretieho sektora, prípadne 
aj s podporou miestnej samosprávy. V takom prípade treba nadviazať a udržiavať trvalejší 
kontakt s rodinami, ktoré sa takejto akcie zúčastnili.51

Za kľúčové sa považuje v pastorácii rodín, aby bola dostatočná príprava mladých, 
ale aj rodičov a krstných rodičov pre prijatie dieťaťa a zodpovednú výchovu, ktorá sa 
dotýka morálnej výchovy. Pokračovať v pastoračnej kontinuálnej výchove detí po prvom 
sv. prijímaní spolu s animátormi, kňazom a rodičmi a sprevádzať ich v malých skupin-
kách ku príprave prijatia sviatosti birmovania. Pokračovať po birmovke v stretávaní sa 
s mladými a pomáhať im pri budovaní čistých priateľských vzťahov až po snúbenecké 
obdobie, kedy možno pokračovať so vzdialenou prípravou na manželstvo – najprv v ma-
lých skupinkách, kde sa dobre vzájomne spoznajú a neskoršie realizovať blízku prípravu 

47  Porov. Konferencia biskupov Slovenska: Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007 – 2013, 34. s. 35. 
In: http://www.kbs.sk/documents/pdf/pep/pep2007.pdf (30.06.2018).

48  Porov. LIPTÁK, R.: Rodina ako dôležitý subjekt pastorácie. In: Theologos – Theological revue. Prešov : GTF 
Prešovská univerzita, 2/2009, s. 299.

49  Porov. RATZINGER, J. – BENEDIKT XVI.: Z môjho života. Trnava : Dobrá kniha, 2005. s. 120.
50  SUMEC, M.: Rodina – škola solidarity v službe chudobným. In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 

II. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009. s. 248.
51  Porov. Konferencia biskupov Slovenska: Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007 – 2013, 35. s. 36. 

In: http://www.kbs.sk/documents/pdf/pep/pep2007.pdf (30.06.2018).
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na manželstvo u rozhodnutých snúbeneckých párov. Usilovať sa o to, aby v centrálnych 
farnostiach mohla prebiehať kvalitná, organizovaná a fundovaná bezprostredná príprava 
snúbencov v malej 5-7 párovej skupine cez najnovší model predmanželských kurzov a 
následne by pokračovala aj periodická pastoračná starostlivosť o manželov v každom 
veku – to môže dobre fungovať v malých rodinných spoločenstvách. 

V pastorácií je najdôležitejšie klásť dôraz na osobný život, ktorý je reálnym obrazom 
toho, čomu veríme. Hovoríme tomu „osobné svedectvo“, aj keď pri bežnom konaní vôbec 
nemyslíme na to, že chceme svedčiť, ale iba na to, že chceme byť verní Tomu, v ktorého ve-
ríme. Potom je dôležité nezľaknúť sa toho, že iní nás nechápu, veď aj my ich často nechápe-
me a čudujeme sa tomu, ako môže niekto žiť bez vízie do večnej budúcnosti s Bohom. Treba 
počítať aj s nepochopením, a kvôli tomu je dôležité, čo najlepšie poznať situáciu na poli našej 
pastorácie a neprikrášľovať si reálny obraz prostredia, v ktorom žijeme.52 Ak sa zamyslíme, 
tak môžeme konštatovať, že pastorácia musí byť akoby dvojaká – posilňovať spoločenstvá, 
ktoré chcú ísť hlbšie a zároveň im pomáhať, aby boli otvorené. Problém môže byť niekedy v 
tom, že tí, čo idú hlbšie, sú uzavretí a tí, ktorí sú otvorení, sú zasa pomerne plytkí. „Farnosť 
potrebuje, aby sa v nej vytvorila atmosféra, v ktorej by sa mohli prejaviť aj charizmy laikov.“

Za kľúčové sa považuje z hľadiska novej evanjelizácie zamerať sa na pastoráciu 
mládeže, rodiny, na sociálnu a civilnú participáciu v pomoci núdznych. Zároveň je po-
trebné v budúcnosti zamerať svoju pozornosť aj na ľudí, ktorí nepoznajú Krista, teda na 
nové misijné pôsobenie. Budovanie pastoračných štruktúr, ale najmä prípravu laikov na 
pastoračnú spoluprácu je dôležitou požiadavkou rozvoja farnosti. Kňazi by mali venovať 
čas formácii laikov, ktorí sviatostným životom aj osobnými predpokladmi sa môžu za-
pájať do pastorácie vo farnosti. Formulácia laikov prebieha aj mimo farnosti – v laických 
apoštolských hnutiach a vtedy kňaz môže osloviť už pripravených spolupracovníkov. 
Dialóg kňazov a laikov a dialogické metódy by sa mali stať kľúčovými pre rozvoj farskej 
pastorácie. „Farnosť, ktorá bude mať niekoľkých aktívnych laikov má veľký pastoračný 
potenciál a dokáže svedectvom viery osloviť stovky veriacich“.53  

V súčasnosti sa javí ako kľúčový pre Cirkev osobnejší a diferencovaný prístup. A to 
správne rozlišovať, kto potrebuje sprevádzanie, kto katechézu, kto evanjelizáciu a kto 
predevanjelizáciu. Ak to budeme stále miešať, človek bude mať pocit, že Cirkev dáva 
niečo, čo nie je celkom pre neho. Z toho ale potom vyplýva, že kňaz nemá šancu sám 
a individuálne riešiť všetky pastoračné otázky a existenčne potrebuje laikov ako spo-
lupracovníkov. Vďaka konaniu ľudí, ktorí dokázali a dokážu zmeniť svoje teologické 
myslenie sa postupne zmení nielen spôsob vykonávania pastorácie, ale aj povaha Cirkvi 
a jej spoločenstiev. Pritom v evanjelizačnej a misijnej dynamike neprináleží Cirkvi len 
aktívna úloha ohlasovateľky, ale tiež meditatívna úloha počúvajúceho a učeníka. Ako 
evanjelizátor začína Cirkev tým, že evanjelizuje seba samu. Predovšetkým je potrebné 
znovu nájsť formy a prostriedky ako hovoriť o Bohu tak, aby sme dokázali reagovať na 
očakávania a túžby dnešných ľudí.54 

Odkaz sociálnej náuky rozhoduje o prirodzenosti, formulácii, rozložení a rozvíjaní 
sociálnej pastorácie. Je výrazom služby sociálnej pastorácie, ktorá smeruje k vysvetľova-
niu, podporovaniu a službe pre integrálny rozvoj človeka prostredníctvom praxe kresťan-

52  Porov. ŠMIDRIAK, O.: Pastorácia s dôrazom na spoločenstvo a evanjelizáciu. s. 15. 
53  ŠMIDRIAK, O.: Pastorácia s dôrazom na spoločenstvo a evanjelizáciu. s. 16 – 18. 
54   Porov.: ŠMIDRIAK, O.: Pastorácia s dôrazom na spoločenstvo a evanjelizáciu. s. 18, 26, 37. 
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ského oslobodzovania v jeho pozemskej i transcendentnej perspektíve. Cirkev žije i koná 
v dejinách vo vzájomnej súčinnosti so spoločnosťou a kultúrou v konkrétnom čase, aby 
naplnila svoje poslanie ohlasovať všetkým ľuďom nové kresťanské učenie v konkrétnosti 
ich ťažkostí, bojov a výziev tak, aby ich viera osvetľovala a aby v pravde pochopili, že 
obnoviť sa v láske Krista znamená pravé oslobodenie. Sociálna pastorácia je živým a 
konkrétnym výrazom Cirkvi, ktorá si je plne vedomá vlastného poslania evanjelizovať 
sociálne, ekonomické, kultúrne a politické skutočnosti sveta.55 

Sociálne posolstvo evanjelia musí Cirkev orientovať, aby rozvíjala dvojakú pastoračnú 
úlohu: má pomáhať ľuďom objaviť pravdu a vybrať si cestu, ktorou ísť, a povzbudzovať 
úsilie kresťanstva, aby v sociálnej oblasti svedčili o evanjeliu pohotovou službou. Potreba 
novej evanjelizácie dáva Cirkvi pochopiť, že jej sociálne posolstvo získa dôveryhodnosť 
skôr svedectvom činov než svojou dôslednosťou a vnútornou logikou. Sociálna náuka 
stanovuje základné kritériá pastoračnej činnosti v sociálnej oblasti: ohlasovať evanjelium, 
porovnávať evanjeliové posolstvo so spoločenskou realitou, plánovať činnosti zamerané 
na obnovenie takýchto skutočností a prispôsobovať ich požiadavkám kresťanskej morál-
ky. Nová evanjelizácia spoločnosti vyžaduje predovšetkým ohlasovanie Evanjelia: „Boh v 
Ježišovi Kristovi dáva spásu každému človekovi a celému človekovi“. Takéto ohlasovanie 
odhaľuje človekovi seba samého a musí sa stať základom na vysvetľovanie spoločenských 
skutočností. Pri ohlasovaní evanjelia je podstatný a nevyhnutný spoločenský rozmer, aj 
keď nie je jediný. „Musí ukazovať nevyčerpateľnú plodnosť kresťanskej spásy, aj keď sa 
dokonale definuje ako prispôsobenie spoločenských skutočností evanjeliu v dejinách, ne-
bude môcť zrealizovať: žiaden výsledok, ani ten najvydarenejší, nemôže uniknúť hraniciam 
ľudskej slobody a eschatologickému zameraniu každej stvorenej skutočnosti.“56 

Pastoračná činnosť Cirkvi v spoločenskej oblasti má dosvedčiť predovšetkým pra-
vdu o človekovi. Kresťanská antropológia umožňuje človekovi rozlišovať spoločenské 
problémy, pre ktoré sa nemôže nájsť dobré riešenie, ak sa nechráni transcendentná po-
vaha človeka, ktorá sa naplno zjavila vo viere. Spoločenská činnosť kresťanov sa musí 
inšpirovať základným princípom hlavného významu človeka. Z požiadavky podporovať 
integrálnu identitu človeka sa rodí ponuka tých veľkých hodnôt, ktoré vedú k usporiada-
nému a plodnému spolužitiu: pravdy, spravodlivosti, lásky, slobody. Sociálna pastorácia 
sa snaží o to, aby obnova verejného života bola spojená s účinným rešpektovaním týchto 
hodnôt. Týmto spôsobom Cirkev prostredníctvom mnohostranného evanjeliového sve-
dectva smeruje k podporovaniu svedomia pre dobro všetkých a každého ako nevyčerpa-
teľný zdroj rozvoja celého spoločenského života.57 

8. Pápežské dokumenty Jána Pavla II. o rodine
Encykliky: Redemptor hominis. Vykupiteľ človeka (1979), Veritatis splendor. Ency-

klika o niektorých základných otázkach morálneho učenia Cirkvi (1993), Evangelium 
vitae. Encyklika o hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života (1995). Apoštolské exhor-
tácie: Familiaris consortio. Apoštolská exhortácia o úlohách kresťanskej rodiny v dne-
šnom svete (1981), Christifideles laici. Apoštolská exhortácia o povolaní a poslaní laikov 
v Cirkvi a vo svete (1988), Redemptoris custos. Apoštolská exhortácia o osobe svätého 
Jozefa a jeho poslaní v živote Krista a Cirkvi (1989), Catechesi tradendae. Apoštolská 

55  Porov.: PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 524. s. 296.
56  PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 526. s. 297 –298.
57  Porov.: PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 527. s. 298.
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exhortácia o katechéze v našej dobe (1979). Apoštolské listy: List starším ľuďom (1999), 
List ženám (1995), Gratissimam sane. List rodinám v Roku rodiny (1994), Mulieris di-
gnitatem. Apoštolský list o dôstojnosti a povolaní ženy (1988). Príhovory: Žena: učite-
ľka pokoja (8.12.1994), Kňaz a žena (25.3.1995), Príhovor Pápežskej rade pre rodinu 
(24.1.1997).

Iné: Meditácia na tému nezištného daru (8.2.1994). 58 

Záver
Rodina je miestom, kde sa zvláštnym spôsobom zjavuje láska. Preto kladieme dôraz na 

to, že budúcnosť evanjelizácie závisí v značnej miere aj od rodiny ako domácej cirkvi. Keď-
že práve rodina je ohniskom pravej lásky. Vzhľadom na to, že v dnešnej dobe niektoré rodi-
ny nie sú schopné spoločne žiť a strácajú silu, je potrebné im ponúknuť pomoc. Cirkev svo-
jím slobodným účinkovaním dosvedčuje, že civilizácia došla k vážnym problémom viery, 
ale i morálky. Cirkev si uvedomuje situáciu, v ktorej sa dnešný človek nachádza a preto mu 
ponuka dedičstvo celej svojej náuky. Cirkev kráča spolu s celým ľudstvom cestami dejín. 
Preto je jej úlohou podporovať a skvalitňovať manželstva a rodiny aj formou pastorácie. Vo 
veľkej miere pastorácia je tá, ktorá má za úlohu hľadať cestu ako vstúpiť do dialógu s tými-
to rodinami a ponúknuť im pomoc, cez ktorú sa opäť posunú a nájdu zmysel kráčať ďalej. 

Ján Pavol II. na rodiny vždy apeloval slovami: „Budúci osud ľudského rodu závisí 
od rodiny!” Je teda nevyhnutné a naliehavé, aby sa každý človek dobrej voľe usiloval 
uchovávať a povznášať hodnoty a požiadavky rodiny. Milovať rodinu znamená vedieť si 
vážiť jej hodnoty a možnosti a stále ich zveľaďovať. Rozpoznávať nebezpečenstvá a zlá, 
ktoré ju ohrozujú, a vedieť ich prekonávať, pričiňovať sa o vytváranie takých podmienok 
a okolností, ktoré by podporovali jej rast a rozvoj. Je úlohou kresťanov, aby s radosťou a 
s presvedčením hlásali radostné posolstvo o rodine. Radostnú zvesť obsahuje aj reč kríža. 
Ale práve skrze kríž môže rodina dosiahnuť plnosť svojho bytia a dokonalosť svojej lásky.

Abstrakt: 
Manželstvo je veľmi dôležité v dnešnej spoločnosti. Manželstvo je zakorenené vo 

vzájomnej odovzdanosti, v priateľskom sebadarovaní, v láskyplnej službe sebe navzájom 
i v službe spoločnej. Manželstvo je preto súčasťou usporiadania ľudského sveta, je inšti-
túciou prirodzeného poriadku ľudského života. Je spoločným dedičstvom celého ľudstva 
a je to inštitucionalizovaný vzťah muža a ženy. V súčasnosti pociťujeme ohrozenie a 
rozpad manželstva a rodiny, ako aj zníženú sociálnu vážnosť hodnoty manželstva. Preto 
je výzvou, aby sa pastorácia rodín v súčasnom živote Cirkvi stala predmetom obnovy a 
ešte intenzívnejšie pokračovala v úsilí na podporu rodín. 

Kľúčové slová: Spoločnosť. Človek. Manželstvo. Rodina. Kríza. Cirkev.

Summary: 
Pastoral care as a challenge for family stability  in today´s society
Marriage is very important in today’s society. Marriage is rooted in mutual surren-

der, in friendly self-dedication, in loving service to one another and in the joint service. 
Marriage is therefore part of the organization of the human world, it is an institution of 
the natural order of human life. It is a common heritage of all mankind and it is an insti-

58 Porov. http://www.teologiatela.sk/2015/07/16/papezske-dokumenty-jana-pavla-ii/ (30.06.2018).
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tutionalized relationship between man and woman. We are currently experiencing threat 
and disintegration of marriage and family, as well as the reduced social importance of the 
value of marriage. That is why it is a challenge to keep family pastoral care in the present 
life of the Church renewed, and to continue with more intensive effort to support families.

Key words: Society. Man. Marriage. Family. Crisis. Church.
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POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA 
KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach. W 2015 r. ukończył z wyróż-
nieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie - kierunek Prawo, seminarium Prawo Konstytucyjne. Od 2015 r. jest dokto-
rantem w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa KUL. W 2016 r. rozpoczął aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Lublinie. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa. Uczestnik krajowych i międzynarodowych 
konferencji naukowych oraz szkoleń. Główne zainteresowania badawcze: prawo karne, prawo konstytucyjne, teo-
ria prawa i prawo cywilne.

 mgr Piotr Krzyżanowski - KUL JPII w Lublinie

Wprowadzenie
Współcześnie, coraz częściej w społeczeństwie występuje model rodziny niepełnej, 

gdy rodzice żyją w rozłączeniu. Niewątpliwie, obecność obojga rodziców w procesie wy-
chowania, jest niezwykle ważna dla dziecka i rzutuje na jego dalsze życie. Z tego powodu 
istotne jest zagwarantowanie rodzicom i dzieciom osobistej styczności. Służy temu insty-
tucja kontaktów z dzieckiem – jedna z najważniejszych instytucji prawa rodzinnego. W 
literaturze przedmiotu podkreśla się, że ,,kontakty są odrębnym i niezależnym od władzy 
rodzicielskiej elementem stosunków między rodzicami a dziećmi”1. Zatem przysługują 
one również rodzicom, którym ograniczono lub pozbawiono władzę rodzicielską. 

Intencją autora niniejszego artykułu jest zbadanie – głównie za pomocą metody logicz-
no-językowej i komparatystycznej – czy ustawodawca zagwarantował prawidłowe reali-
zowanie prawa do kontaktów. Istotnym zadaniem jest ustalenie na czym tak naprawdę 
polegają kontakty z dzieckiem, jaka jest ich istota, forma i charakter. Celem opracowania 
jest również określenie, jak przebiega sądowe postępowanie w sprawie kontaktów. 

1. Istota kontaktów
W literaturze przedmiotu uznaje się, że wykonywanie kontaktów ,,jest obustronnym 

prawem i obowiązkiem rodziców i ich dziecka”2. Zgodnie z art. 113 § 2 k.r.o3. kontakty z 
dzieckiem obejmują w szczególności 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 komunikacji elektronicznej. Wskazany w art. 113 § 2 
k.r.o katalog ma charakter otwarty, zatem możliwe są inne formy styczności rodziców z 
dziećmi, pod warunkiem, że są one zgodne z dobrem dziecka. W doktrynie przyjmuje się, 

1  E. Gapska E., Studzińska J. Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 2017, s. 684.
2  Ibidem
3  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 z późn. zm., dalej jako k.r.o.
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że ,,utrzymywanie kontaktów powinno być stanem rzeczy, o który rodzic powinien dbać 
(pielęgnować go, zabiegać o prawidłowy klimat odniesień), a nie niejako «mechanicz-
nie», regularnie egzekwować swoje prawo, jako coś co mu się z góry należy”4.

2. Podmioty uprawnione
W świetle art. 113 § 1 k.r.o. niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich 

dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Taka regulacja ozna-
cza, że ,,osobista styczność z dzieckiem nie jest atrybutem władzy rodzicielskiej i pra-
wo do tego mają rodzice nawet wtedy, gdy władzy rodzicielskiej zostali pozbawieni”5. 
Według J. Ignatowicza, ,,prawo rodziców do takiej styczności jest ich prawem czysto 
osobistym, niezależnym od władzy rodzicielskiej. Dlatego nawet pozbawienie władzy 
rodzicielskiej nie niweczy tego prawa”6. Należy zauważyć, że z wykładni literalnej tego 
przepisu wynika, iż główni zainteresowanymi realizacją kontaktów są rodzice i dzieci. 
Nie mniej jednak, zgodnie z art. 1136 k.r.o. do kontaktów uprawnione jest również ro-
dzeństwo, a także dziadkowie, powinowaci w linii prostej, a także inne osoby, jeżeli spra-
wowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Jak słusznie zauważyła J. Haberko 
,,zakres kontaktów między dziadkami i wnukami (zwłaszcza w sytuacji małoletniego 
dziecka) musi być postrzegany przez pryzmat celu, któremu te kontakty mają służyć”7. 
Zgodzić się należy z T. Sokołowskim, że ,,o ile kontakty między rodzicami a dziećmi 
stanowią przedmiot ich prawa podmiotowego o naturalnym charakterze, a ujętego na-
stępnie w pozytywno-prawne ramy prawa i obowiązku, to kontakty z osobami bliskimi 
występują w mniejszym nasileniu, uzależnionym nie tylko od stopnia pokrewieństwa, ale 
i od rzeczywistej osobistej bliskości kontaktujących się osób. Ponieważ zasadą powinno 
być sprawowanie jednolitego kierownictwa wychowawczego przez osoby sprawujące 
władzę rodzicielską nad dzieckiem, a sytuacja związana z rozłączeniem rodziców bar-
dzo utrudnia urzeczywistnienie tego jednolitego kierownictwa wychowawczego, materia 
kontaktów z osobami bliskimi nie powinna dodatkowo zakłócać i tak już trudnej sytuacji 
dziecka. Z drugiej jednak strony kontakty z krewnymi (zwłaszcza najbliższymi), stano-
wią w typowej sytuacji niepodważalną wartość dla dziecka, a jej ochrona powinna być z 
zasady uwzględniona, jako element dobra dziecka”8.

3. Ustalanie kontaktów
Rodzice mogą między sobą ustalić kontakty z dzieckiem lub na drodze sądowej. Zgod-

nie z art. 1131. § 1 k.r.o. jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób 
utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, 
kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. Ustalenia po-
między rodzicami mogą mieć zarówno formę ustną, jak i pisemną. Rozstrzygając istotne 
sprawy dziecka, rodzice mogą samodzielnie zadecydować o rezygnacji jednego z nich z 
utrzymywania kontaktów z dzieckiem w określonym czasie, jeżeli przemawiają za tym 
uzasadnione przyczyny. W literaturze przedmiotu występuje stanowisko, zgodnie z któ-

4  T. Sokołowski [w] Dolecki H. (red.), Sokołowski T. (red.), Andrzejewski M., Haberko J., Lutkiewicz-Rucińska A., Ole-
jniczak A., Sylwestrzak A., Zielonacki A. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz LEX, 2013[dostęp: 01.12.2018 r.]

5  Wyrok SN z dnia 8 września 2004 r., IV CK 615/03, M. Prawn. 2004, nr 19, s. 872, LEX nr 122840.
6  J. Ignatowicz [w:] System Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego, red. J.S. Piątowski, Ossolineum 1985, s. 786
7  J. Haberko, Dziadkowie - wnuki. Osobista więź prawnorodzinna i relacja prawnospadkowa, ,,Ruch Prawniczy, 

Ekonomiczny i Socjologiczny”  2012, nr 3, s.144.
8  T. Sokołowski, op. cit.,
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rym ,,władzę rodzicielską można wykonywać także w sytuacji, gdy jedno z rodziców, z 
ważnych powodów i zgodnie z dobrem dziecka, samo zrezygnuje z niektórych czy nawet 
wyjątkowo wszystkich dostępnych form kontaktów. Rezygnacja z kontaktów na długi 
czas może wiązać się np. z długotrwałą niedyspozycją nerwową lub psychiczną o takim 
charakterze, że kontakty z dzieckiem zagrażałaby istotnie jego rozwojowi emocjonalne-
mu. Wspomniana sytuacja wynikać może także z odbywania przez rodzica, np. matkę 
kary więzienia za przestępstwo o takim charakterze, które nie ma istotnego znaczenia 
dla oceny jej kwalifikacji rodzicielskich (np. niektóre z przestępstw gospodarczych). (…) 
Całkowita bądź częściowa rezygnacja z kontaktów wystąpić może także w wielu innych 
sytuacjach np. w przypadku zamkniętego leczenia niektórych poważnych i długotrwa-
łych chorób rodzica lub dziecka, w szczególności chorób zakaźnych i nerwowych. Bez 
utrzymywania kontaktów można w szczególności uczestniczyć w zapewnieniu dziecku 
opieki lekarskiej, leczenia szpitalnego, a także w podejmowaniu decyzji o zabiegu ope-
racyjnym. Kontakty z dzieckiem nie są także konieczne przy sprawowaniu zarządu jego 
majątkiem oraz przy reprezentowaniu dziecka. W sytuacji uzasadnionej ważnymi wzglę-
dami występującymi po stronie rodzica lub dziecka, możliwe jest zatem wykonywanie 
istotnego zakresu władzy rodzicielskiej bez utrzymywania kontaktów”9.

Natomiast w przypadku braku porozumienia rodziców, o kontaktach rozstrzyga sąd 
opiekuńczy. Sąd Najwyższy uznał, że ,,istniejąca czasowa przeszkoda związana z areszto-
waniem jednego z rodziców nie stanowi dostatecznej podstawy do odstąpienia od uregu-
lowania tej kwestii”10. Zasady ustalania kontaktów przez sąd zostały określone w kodeksie 
postępowania cywilnego11. Natomiast samo postępowanie toczy się w trybie nieproceso-
wym. Zgodnie z art. 582 tej ustawy, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, co do 
których brak porozumienia pomiędzy rodzicami, może nastąpić dopiero po umożliwieniu 
rodzicom złożenia oświadczeń, chyba że wysłuchanie ich byłoby połączone z nadmiernymi 
trudnościami. W doktrynie uznaje się, że wysłuchanie rodziców ,,jest istotnym źródłem 
informacji pozwalających na dostosowanie sposobu wykonywania kontaktów do predys-
pozycji i możliwości (także organizacyjnych) rodziców, wynikających z ich aktywności 
zawodowej i życiowej, a także warunków osobistych i mieszkaniowych”12. Sąd opiekuńczy 
rozstrzygając o kontaktach powinien mieć na uwadze przede wszystkim dwa elementy: 
dobro dziecka i jego rozsądne życzenia13. Jak wskazuje H. Ciepła: „Nie leży w interesie 
dziecka zmuszanie go do kontaktów z rodzicami, jeżeli wielokrotnie odmawia na nie zgody, 
nawet po psychologicznym przygotowaniu zarówno jego, jak i rodziców”14.

4. Wykonywanie kontaktów
Często zdarza się, że mimo ustalenia kontaktów, pojawiają się problemy z ich realiza-

cją, wynikające z postawy jednego lub obojga rodziców. W takim wypadku, każdy z ro-
dziców może zwrócić się do sądu o wydanie odpowiednich postanowień, które pomogą w 
realizacji kontaktów. Zgodnie z art. 59818 § 1 k.p.c. w sprawach wykonywania kontaktów 
obowiązuje zakaz wszczynania postępowania z urzędu. Zatem postępowanie w sprawie 

9  Ibidem
10  Wyrok SN z dnia 8 września 2004 r., IV CK 615/03, M. Prawn. 2004, nr 19, s. 872, LEX nr 122840.
11  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296), dalej jako k.p.c.
12  E. Gapska, op.cit. s. 685.
13  G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany,LEX el. 2018 [dostęp: 01.12.2018 r.]
14  H. Ciepła, Nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z komentarzem., Warszawa 2010, s. 71.
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może zainicjować wyłącznie wniosek stron. Do takiego wniosku należy dołączyć odpis 
wykonalnego orzeczenia albo wykonalnej ugody zawartej przed sądem lub przed media-
torem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. Ponadto, jeżeli postępowanie ma się toczyć 
na podstawie orzeczenia sądu albo innego organu państwa obcego albo ugody zawartej 
przed sądem lub innym organem państwa obcego lub przez niego zatwierdzonej, nie-
zbędne jest stwierdzenie wykonalności tego orzeczenia albo ugody. Sąd zobligowany jest 
wysłuchać uczestników przed wydaniem postanowienia. Na podstawie art. 59820 k.p.c. 
Sąd umarza postępowanie, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia ostatnie-
go postanowienia nie wpłynął kolejny wniosek w sprawach wykonywania kontaktów z 
dzieckiem. W sprawach o wykonywanie kontaktów postanowienia mają charakter osta-
teczny, albowiem nie ma zastosowania art. 577 k.p.c. zgodnie z którym, sąd opiekuńczy 
może zmienić swe postanowienie nawet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, 
której postępowanie dotyczy. 

W świetle art. 5821 k.p.c. § 2 sąd opiekuńczy w celu zapewnienia wykonywania kon-
taktów może w szczególności:

1) zobowiązać osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem lub osobę, pod której pie-
czą dziecko pozostaje, do pokrycia kosztów podróży i pobytu dziecka lub także osoby 
towarzyszącej dziecku, w tym kosztów powrotu do miejsca stałego pobytu;

2) zobowiązać osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, do złożenia na rachunek 
depozytowy Ministra Finansów odpowiedniej kwoty pieniężnej w celu pokrycia wydat-
ków uprawnionego związanych z wykonywaniem kontaktu na wypadek niewykonania 
lub niewłaściwego wykonania przez osobę zobowiązaną obowiązków wynikających z 
postanowienia o kontaktach;

3) odebrać od osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub osoby, pod której pieczą 
dziecko pozostaje, przyrzeczenie określonego zachowania.

W literaturze przyjmuje się, że ,,sąd może także nałożyć na osoby realizujące postano-
wienie o kontaktach (w tym zarówno osobę uprawnioną do kontaktu, jak i osobę, która 
sprawuje pieczę nad dzieckiem) inne obowiązki, adekwatne do konkretnej sytuacji dziec-
ka i jego rodziców, a także od formy i sposobu realizacji kontaktów, w tym polegające na:

- pokryciu innych kosztów związanych z realizacją kontaktów (w tym np. kosztów 
udziału w nich kuratora sądowego);

- odpowiednim przygotowaniu dziecka (np. zaopatrzeniu go w niezbędne przedmioty 
potrzebne z uwagi na sposób realizacji kontaktów, czy też stan zdrowia dziecka);

- udostępnieniu dziecku środków potrzebnych do utrzymywania kontaktu na odległość;
- niedopuszczaniu do udziału w kontaktach osób trzecich (w tym niespokrewnionych z 

dzieckiem lub których obecność może mieć na dziecko negatywny wpływ);
- unikaniu określonych miejsc w razie realizacji kontaktów poza miejscem zamiesz-

kania dziecka”15.
W sytuacji gdy istnieje uzasadniona obawa, że rodzic nie zastosuje się do omawia-

nych zaleceń i naruszy obowiązki związane z kontaktami lub do tego naruszenia już do-
szło, sąd na wniosek drugiego rodzica może nakazać rodzicowi zapłatę oznaczonej sumy 
pieniężnej. Odbywa się to dwuetapowo i wymaga dwóch złożenia przez rodzica dwóch 
wniosków. W pierwszym etapie, sąd postanowieniem zagraża rodzicowi nakazaniem za-
płaty, natomiast w drugim etapie orzeka o zapłacie oznaczonej sumy pieniężnej. Zgodnie 
art. § 5821 § 3 k.p.c. w przypadku uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków wynikają-

15  E. Gapska, op.cit.
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cych z postanowienia o kontaktach przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, lub 
osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem albo osobę, której tego kontaktu zakazano, 
sąd opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej:

1) osobie, pod której pieczą dziecko pozostaje - na rzecz osoby uprawnionej do kon-
taktu z dzieckiem lub

2) osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem albo osobie, której tego kontaktu za-
kazano - na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje. Przepis ten stosuje się od-
powiednio do orzeczenia, w którym sąd określił, że dziecko będzie mieszkać z każdym z 
rodziców w powtarzających się okresach. Wskazany przepis ma zastosowanie gdy istnieje 
uzasadniona obawa naruszenia, natomiast jeśli do naruszenia już doszło, sąd stosuje art. 
59815 § 1 k.p.c., w świetle którego, jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie 
wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody 
zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd 
opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty 
na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każ-
de naruszenie obowiązku. Według Z. Strusa ,,ocena sądu stanowiąca podstawę zagrożenia 
kierowanego do osoby sprawującej pieczę winna uwzględniać jej uprzywilejowaną pozy-
cję w organizowaniu warunków kontaktu drugiego rodzica oraz uwzględniać trudności 
wiążące się z codzienną troską o osobę i byt materialny dziecka. Ustawa nie wskazuje 
winy jako przesłanki stosowania zagrożenia, jednak zamiar, rodzaj i okoliczności naru-
szenia obowiązków, a nawet stopień obciążenia faktycznymi obowiązkami powinny być 
uwzględniane przy decyzji jurysdykcyjnej o zasadności i wysokości zagrożenia przymu-
sową zapłatą. Doświadczenie życiowe sędziego i rzetelne rozpoznanie sytuacji osobistej 
oraz majątkowej osoby sprawującej pieczę powinny służyć wyważeniu kolizyjnych war-
tości zasługujących na ochronę, tj. ochrony dobra w postaci styczności osobistej oraz 
nieuszczuplania funduszu przeznaczonego na utrzymanie dziecka i jego opiekuna”16. Na-
tomiast w sytuacji, gdy osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego 
kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej 
przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuń-
czy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, 
pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1. Warto zaznaczyć, 
iż w obydwu przypadkach na postanowienia sądu przysługuje zażalenie. Jak słusznie za-
uważyła J. Bodio ,,zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej dotyczy 
naruszenia tylko takich obowiązków (w zakresie kontaktów z dzieckiem), które określone 
zostały w orzeczeniu lub ugodzie”17. Zatem etap pierwszy kończy się wydaniem przez 
sąd postanowienia o zagrożeniu nakazaniem zapłaty. Natomiast drugi etap został uregu-
lowany w art. 59816 § 1 k.p.c. W świetle tego przepisu, w przypadku gdy osoba, której 
sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nadal nie wy-
pełnia swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, 
ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. W wyjątkowych sytuacjach Sąd 
uprawniony jest zmienić wysokość sumy pieniężnej ze względu na zmianę okoliczności. 

16  Z. Strus [w:] Dolecki H. (red.), Wiśniewski T. (red.), Ciepła H., Domińczyk T., Góra-Błaszczykowska A., Górski 
A., Jakubecki A., Koper I., Misiurek G., Strus Z., Żyznowski T. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 
III. Artykuły 506-729. LEX, 2013, [dostęp: 01.12.2018 r.]

17  J. Bodio [w:] Jakubecki A. (red.), Bodio J., Demendecki T., Marcewicz O., Telenga P., Wójcik M.P., Kodeks 
postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I. Art. 1-729 LEX/el., 2018, [dostęp: 01.12.2018 r.]
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Na postanowienie sądu w tej sprawie przysługuje zażalenie. Warto wspomnieć, że pra-
womocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest 
tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

Według art. 59817 § 1 k.p.c. w przypadku gdy do kontaktu nie doszło wskutek niewy-
konania lub niewłaściwego wykonania przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, 
obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed 
mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy przyzna od tej osoby 
uprawnionemu do kontaktu zwrot jego uzasadnionych wydatków poniesionych w związku 
z przygotowaniem kontaktu. Zgodzić się należy z J. Bodio, że omawiany przepis nie wska-
zuje ,,czy niewykonanie, niewłaściwe wykonanie lub naruszenie obowiązków mają być 
zawinione, co sugeruje, że mogą być również niezawinione18. Na postanowienie sądu w 
przedmiocie zwrotu kosztów przysługuje zażalenie, natomiast prawomocne postanowie-
nie sądu jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

5. Zmiana rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów
W świetle art. 1135 k.r.o. Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie 

kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka. Taka regulacja oznacza, iż do zmiany po-
stanowienia nie jest wymagana zmiana okoliczności. W tym wypadku decydujące zna-
czenie ma dobro dziecka19. Jak słusznie zauważył T. Sokołowski ,,przepis ten umożliwia 
zmianę utrzymywania kontaktów, która nie polega na ograniczeniu ich zakresu albo na 
ich pozbawieniu. Sprowadza się natomiast do «neutralnej» w swojej istocie zmiany ter-
minów, częstotliwości czasu trwania, uzasadnionych zmianą sytuacji stron, nieniosącą 
jednak zagrożenia dobra dziecka”20. Na zasadzie art. 1134 k.r.o. Sąd opiekuńczy, orze-
kając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego 
postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących 
się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z 
jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń. Jak za-
uważył G. Jędrejek ,,wykładnia gramatyczna tego przepisu wskazuje, że sąd opiekuńczy 
może skierować na terapię rodziców. Powyższy przepis (…) nie może stanowić podstawy 
skierowania samego dziecka do psychologa lub na terapię rodzinną”21. Zgodnie z art. 
1132 § 1 k.ro. jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywa-
nie kontaktów rodziców z dzieckiem. Sąd może w szczególności:

1) zakazać spotykania się z dzieckiem;
2) zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo 

opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;
4) ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;
5) zakazać porozumiewania się na odległość.
Wyrażenie ,,w szczególności” oznacza, iż jest to otwarty katalog ograniczeń22. Zda-

niem G. Jędrejka, ,,nie budzi wątpliwości, że sposoby ograniczenia kontaktów mogą być 
co do zasady zarówno kumulowane, jak i stopniowane (...). W niektórych przypadkach 

18  Ibidem
19  G. Jędrejek, op.cit.
20  T. Sokołowski, op.cit.
21  G. Jędrejek, op.cit.
22  T. Sokołowski, op.cit.



ARTICLES

90

kumulacja jest jednak wyłączona, np. nie można orzec zakazu porozumiewania się na 
odległość i ograniczyć kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na odle-
głość. Podobnie nie można łączyć zakazu spotykania się z dzieckiem z zakazem zabierania 
dziecka poza miejsce stałego pobytu. Niemożliwa jest zatem kumulacja jednego ograni-
czenia, które wyklucza drugie. W większości przypadków sposoby mogą być stopniowa-
ne, co oznacza, że sąd opiekuńczy w sposób szczegółowy może dookreślić przedmiotowe 
ograniczenie kontaktów. Przykładowo może zezwolić na kontakt nie częściej niż raz w 
miesiącu, a następnie raz w tygodniu. Kolejność ograniczeń wskazuje, że ustawodawca 
wymienia je od najbardziej dotkliwego. Sąd opiekuńczy nie jest związany wskazaną ko-
lejnością. Należy podkreślić, że niektóre ograniczenia powinny być związane z innymi. 
Przykładowo zakaz porozumiewania się na odległość powinien zostać wydany, jeżeli ist-
nieje ograniczenie w bezpośrednich kontaktach z dzieckiem. Trudno bowiem wyobrazić 
sobie sytuację, w której jeden z rodziców może bez ograniczeń spotykać się osobiście 
z dzieckiem, a nie może z nim porozumiewać się na odległość, np. telefonicznie”23. W 
świetle art. 1133 k.r.o. w przypadku gdy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem 
poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania. Według 
SN, zakaz kontaktowania się z dzieckiem może zostać orzeczony jedynie w wyjątkowych 
przypadkach, np. ,,gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem za-
graża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko”24.

Zakończenie
Właściwe wykonywanie kontaktów z dzieckiem znacznie przyczynia się do prawi-

dłowego funkcjonowania rodziny, dlatego jest to niezwykle ważne zarówno dla poszcze-
gólnych rodzin, jak i dla całego społeczeństwa. Z tych względów, omawiana instytucja 
jest również istotna dla ustawodawcy, który za pomocą odpowiednich przepisów, dba 
o jej skuteczność. Przede wszystkim wprowadzono otwarty katalog form styczności 
rodziców z dziećmi, dając rodzicom właściwą swobodę i pierwszeństwo w wyborze 
spędzania wspólnie czasu. Gdyby rodzicom nie udało się dojść do porozumienia w tej 
kwestii, władnym rozstrzygnąć o kontaktach jest sąd, ale dopiero po wysłuchaniu rodzi-
ców. Wprowadzono również specjalną, dwuetapową procedurę na wypadek gdy rodzic 
naruszy obowiązki związane z kontaktami. W trosce o dobro dziecka, wskazano również 
przypadki gdy konieczne jest ograniczenie lub całkowite zakazanie kontaktów z dziec-
kiem. Podsumowując, należy uznać, iż ustawodawca wyposażył rodziny w odpowiednie 
środki do prawidłowego realizowania kontaktów.

Streszczenie:
Celem niniejszego opracowania jest zgłębienie istoty i zakresu instytucji kontaktów z 

dziećmi. Niewątpliwie, obecność obojga rodziców w procesie wychowania, jest niezwy-
kle ważna dla dziecka i rzutuje na jego dalsze życie. Właściwe wykonywanie kontaktów z 
dzieckiem znacznie przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania rodziny, dlatego jest to 
niezwykle ważne zarówno dla poszczególnych rodzin, jak i dla całego społeczeństwa. W arty-
kule zostaną poddane szczegółowej analizie przepisy prawne i orzecznictwo dotyczące oma-
wianego zagadnienia a także przedstawione propozycje zmian w obowiązujących przepisach.

Słowa kluczowe: postępowanie nieprocesowe, wniosek, więzi rodzinne,

23  G. Jędrejek. op.cit.
24  Postanowienie SN z dnia 7 listopada 2000 r., I CKN 1115/00, OSNC 2001, nr 3, poz. 50, LEX nr 45007.
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Summary:
The procedure in a case for establish contact with the child
The main aim of this article is to describe essential and scope of contact with the child. 

Undoubtedly, the presence of both parents in the process of upbringing is extremely im-
portant for the child and affects his or her further life. Proper contact with the child con-
tributes significantly to the proper functioning of the family, which is why it is extremely 
important both for individual families and for society as a whole. The author discuss 
Polish regulations and judicial decisions in the above mentioned matter Will be also pre-
sented proposals for changes in the binding regulations.

Keywords: non-litigious procedure, motion, family ties
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„MY DZIECI NIE PIEŚCIM […]”. CYGANIE W 
TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ JÓZEFA IGNACEGO 

KRASZEWSKIEGO („CZARNA PEREŁKA”)

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 JPII w Lublinie   

Wstęp
Różne teorie istniały na temat pochodzenia Cyganów1. Niektóre legendy wiązały Ro-

mów z Egiptem2. Badania fonologiczne prowadzone nad językiem Cyganów udowodniły 
jego pokrewieństwo z niektórymi indyjskimi dialektami3. Prawdziwą ojczyzną Cyganów 
są Indie, które opuścili w dziesiątym wieku4. Przyczyną porzucenia Indii była niekorzyst-
na dla nich sytuacja wewnętrzna panująca w kraju najeżdżanym przez różne ludy5. Na 
ziemie polskie przybyli w średniowieczu, gdzie pracowali nawet na dworze królewskim6. 
Mieszkając w Krakowie, odpowiadali za przewóz kosztowności między miastami oraz 
dostarczali korespondencje królowej Elżbiety i Władysława Jagiełły7. Tak odpowiedzialne 
funkcje pełnione przez Cyganów na Wawelu dowodzą ogromnego zaufania dworu kró-
lewskiego do Romów8. O pierwszych Cyganach zamieszkałych na ziemiach polskich nie 
ma – trzeba zaznaczyć – dużo informacji, lecz dokumenty królewskie z piętnastego wieku 
pokazują, że „[…] obraz, jaki przedstawiają Cyganie, nie pasuje zupełnie do tego wize-
runku, jaki przekazały nam XVIII i XIX w. Nie są bezdomnymi, romantycznymi włóczę-
gami, wesołymi i muzykalnymi złodziejami i koniokradami”9. Pierwsi Cyganie piastowali 
urzędy państwowe, przewodzili w rozprawach sądowych, zamieszkiwali w dogodnych 

1  Zob. J. Ficowski, Cyganie polscy. Szkice historyczno-obyczajowe, Państwowy Instytut Wydawniczy 1953, s. 9.
2  Tamże.
3  Zob. A. Fraser, Dzieje Cyganów, tłum. E. Klekot, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2001, s. 19-30.
4  Zob. L. Mróz, Cyganie, Książka i Wiedza, Warszawa 1971, s. 215.
5  Tamże, s. 216.
6  Tenże, Dzieje Cyganów – Romów w Rzeczypospolitej XV-XVII w., DiG, Warszawa 2001, s. 31.
7  Tamże.
8  Tamże.
9  Tamże.
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miejscach grodów oraz posiadali prawa miejskie10. Posiadali szacunek rodowitych miesz-
kańców Polski11. Nie byli biedakami12. Na ziemie polskie przybyli zapewne z Węgier13.

Przychylność władz państwowych do Cyganów zakończyła się wraz z przybyciem do 
Polski – w połowie szesnastego wieku – romskich uciekinierów z Niemiec14. Oni dopiero 
zaczęli przekraczać prawo15. Koczowniczy tryb życia oraz nieproduktywność Cyganów 
stanowiło przyczynę ograniczenia wolności przybyszów16. Cyganie „[…] trudnili się cza-
rownictwem, przepowiadaniem przyszłości, wróżbą. To jedna z najstarszych cygańskich 
profesji, którą prawdopodobnie przynieśli jeszcze ze swojej indyjskiej ojczyzny, a która 
żyje i uprawiana jest do dziś”17. Cygańska muzyka oraz kobiece ozdoby zwracały uwagę 
ludności nieromskiej18. Kobiety nosiły bowiem nie tylko okrągłe a zarazem bardzo duże 
kolczyki, ale także monetowe łańcuchy i wisiorki19. 

Romów w osiemnastowiecznych gazetach przedstawiano jako „[…] ludożerców, po-
rywaczy dzieci, złodziei i czarowników, powtarzano niesamowite historie o ilości zjedzo-
nych ludzi, karmiono czytelników wzbudzającymi grozę katuszami, jakie zadawali dzie-
ciom, by potem przy pomocy ich kalectwa wyłudzać pieniądze”20. Natomiast dziewiętna-
stowieczna literatura pokazywała „[…] romantyzm cygańskiego życia. […] Ona właśnie 
ukształtowała obraz i wzorzec części wyobrażeń o Cyganach i cygańskim życiu”21. Spo-
tkanie z Cyganami na Węgrzech relacjonował Kazimierz Władysław Wójcicki: „Banda 
złożona była z 15 osób, w której czterech mężczyzn zajmowało się robotą ślusarską przy 
drodze, dziewczyna dorosła naga, dwie stare Cyganki w łachmanach, reszta dzieci nagich 
także, które obskoczyły pojazd, tańcując przed końmi, diabelskiego mówiły tańca”22. Zu-
żyte ubrania Romów dowodzą nędzy niektórych grup cygańskich23. Cygańskich bohate-
rów literackich można odnaleźć także w prozie beletrystycznej dziewiętnastowiecznego 
pozytywisty – Józefa Ignacego Kraszewskiego. Przedmiotem moich przemyśleń nauko-
wych na temat Cyganów czynię postacie romskie z  powieści – Czarna Perełka24.

10  Zob. L. Mróz, Dzieje Cyganów…, s. 51.
11  Tamże.
12  Tamże, s. 52.
13  Tamże. Cyganie występują w kilkunastu przysłowiach i wyrażeniach przysłowiowych: „Cieszy się jak Cygan 

dziećmi”; „Co Cygan to kowal”; „Co Cygan, to szalbierz”; „Cygański żywot prowadzić”, „Czarny jak Cygan”, 
„Odarty jak Cygan”; „Poczciwy jak Cygan”; „Śpieszy się jak Cygan na wojnę”; „Ucieka jak Cygan na kradzionym 
koniu”, „Zna się jak Cygan na koniach”. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, pod red. J. 
Krzyżanowskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1969 (hasło: Cygan, s. 343-347). 

14  Zob. L. Mróz, Cyganie…, s. 190.
15  Tamże, s. 191.
16  Tamże.
17  Tamże, s. 53.
18  Tamże, s. 49.
19  Tamże.
20  Tamże, s. 11.
21  Tamże, s. 10.
22  K.W. Wójcicki, Stare gawędy i obrazy, t. 2, Nakładem Gustawa Sennenwalda Księgarza, Warszawa 1840, s. 273.
23  Zob. L. Mróz, Cyganie…, s. 48.
24  W niniejszym artykule naukowym nie poruszam opracowywanej przez wielu naukowców powieści Kraszewski o tematyce 

cygańskiej – Chaty za wsią. Problematyce tego utworu poświęcone są prace naukowe: J. Cyganik, Obraz literacki Cyganów 
w „Chacie za wsią” Józefa Ignacego Kraszewskiego, [w:] Kraszewski i wiek XIX. Studia, pod red. A. Janickiej, K. Cza-
jkowskiego, P. Kucińskiego, Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego, Białystok 2014, s. 585-605; W. Danek, Józef Ignacy 
Kraszewski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, s. 179-180; J. Ficowski, Przedmowa do: J. I. Kraszewski, Chata za wsią. 
Powieść w trzech tomach, wyd. 3, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1956, s. 5-11; W. Humeniuk, Różnorodność 
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1. Cygańskie dziecko wychowywane przez nie-Roma
Romowie pieczą obejmują – zauważa Andrzej Grzymała-Kazłowski – nie tylko wła-

sne dzieci, ale także nieromskie. Małym Cyganiątkiem opiekuje się zarówno rodzic, jak 
i cała społeczność romska. Romowie przyjmowali do taboru sieroty oraz małych ucieki-
nierów, nie patrząc na ich „[…] kolor oczu i włosów odbiegających od smukłych, cygań-
skich rówieśników”. Nie-Romowie różnicę w wyglądzie koloru włosów młodych osób 
zamieszkałych w taborze cygańskim uznawali dowodem kradzieży rodzinom nierom-
skim ich potomstwa. Takie pomówienia o kradzież były oczywiście niedorzecznością. 
Cyganie mieli bowiem zawsze bardzo liczne potomstwo i nie musieli zabierać nikomu 
dzieci. Dzieciństwo małych Romów „[…] jest okresem szczęśliwym i beztroskim. Dopó-
ki dziecko nie zdobędzie samodzielności, matka jak lwica nie ustępuje go i broni przed 
niebezpieczeństwem”. Dziecko romskie towarzyszy rodzicom w codziennych czynno-
ściach i rozmowach. Poprzez obserwacje zachowania dorosłych dojrzewa i uczy się bycia 
odpowiedzialnym człowiekiem. Cyganie zajmują się cudzymi dziećmi jak własnymi, co 
oznacza prawdziwe – niewymuszone – roztaczanie nad nimi opieki25.

Kraszewski w Czarnej Perełce przedstawia historię romskiej dziewczynki osieroco-
nej przez matkę w dzieciństwie i wziętej na wychowanie przez wojewodzinę niebędącą 
naturalnie Cyganką. Owa dziewczynka – Lenora Zara – zanim trafiła do możnego domu 
znajdowała się w mieście pod nadzorem biologicznych rodziców. Wszelako ojciec dziecka 
(Dżęga) został schwytany przez pachołków za sprzedaż kradzionego konia. Żona broni-
ła tak męża, że sama została ranna: „Była z nim [Dżęgą – MP] żona obwinięta płachtą, 
straszna, czarna, która męża, krzycząc i broniąc, pachołkom wziąć nie dawała. Jak się 
uczepiła, puścić nie chciała, ani ją można było oderwać. Tam tędy, słyszę, jeden jak ją 
przez łeb palnął czymś, tak krwią zalana padła w miejscu”26. Cygance nikt nie udzielił 
pomocy, co skończyło się śmiercią kobiety: „Ale że to Cyganka, niewielką tam ceremonię 
z tym robili… złodzieja pociągnęli pod wartę, a kobietę powlókł ktoś pod płot, i tak ją tam 
rzucili, gdzie pono w kilka godzin skonała…”27. Cyganka miała przy sobie córeczkę, którą 
trudno było oderwać od zwłok matki: „[…] przyczepiła się tak do trupa, że jej nie sposób 
było oderwać… Nikt też się tam o to nie starał bardzo, bo Cyganów się ludzie bali”28. 
Dziewczynka nie rozumiała zapewne przyczyn niewstania z ziemi rodzicielki. Niemoż-
ność zabrania dziecka od ciała matki pokazuje także strach dziecka przed obcymi ludźmi 
niepragnącymi – tak naprawdę – wziąć dziewczynki do siebie. Dopiero mężczyzna prze-
jeżdżający obok płotu, przy którym znajdowało się ciało kobiety z uczepioną do siebie 
córeczką, ulitował się nad dzieckiem i zabrał dziewczynkę ze sobą do domu wojewodziny. 
Początkowo on zajmował się małą Cyganką. Nie miał bowiem – podobnie jak wojewodzi-
na – własnych dzieci. Mężczyzna musiał oswoić dziewczynkę z innym dla siebie światem. 

stylistyczna powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego „Chata za wsią”, [w:] Kraszewski i nowożytność. Studia, pod red. A. 
Janickiej, K. Czajkowskiego, Ł. Zabielskiego, Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego, Białystok 2014-2015, s. 233-240; E. 
Ihnatowicz, O „Chacie za wsią” Kraszewskiego, „Rocznik Towarzystwa imienia Adama Mickiewicza” 1986, s. 35-52; E. 
Klich, Cygańszczyzna w „Chacie za wsią” Kraszewskiego, „Prace Filologiczne” 1931, t. 15, cz. 2, s. 171-220; W. Szturc, 
Enklawa i tabor w „Chacie za wsią” J. I. Kraszewskiego, czyli powieściopisarz – socjologiem, [w:] Kraszewski i wiek XIX…, 
s. 575-584; L. Zelinska, „Wszystkie nasze obrazy społeczności są niepełne i kulawe”. O Chacie za wsią J. I. Kraszewskiego, 
[w:] Kraszewski i nowożytność…, s. 753-768.

25  A. Grzymała-Kazłowski, Cyganie Romowie. Znikający świat, Radomskie „Romano Waśt”, Stowarzyszenie 
Romów Radom 2015.

26  J. I. Kraszewski, Czarna Perełka, wyd. 4, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986, s. 76.
27  Tamże.
28  Tamże.
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Udało mu się przyzwyczaić łakociami oraz pieszczotami Lenorę do siebie: „Z początku, 
póki się to nie oswoiło, bieda była okrutna… ale Harasiewicz sam na rękach nosił, lubił 
dzieci… przyhołubił, przygłaskał”29. Ostatecznie dziewczynka przyzwyczaiła się do no-
wego życia. Wojewodzina tak polubiła dziewczynkę, że całkowicie przejęła opiekę nad 
małą Cyganką: „[…] Lenora taka stała się miła, taka zdolna i nad wiek swój rozumna, ze 
wszystkim głowy pozawracała. Widząc to nieboszczka [wojewodzina – MP], pomyślała 
o wychowaniu, a Bóg widzi, że na nic nie żałowała, gdyby na królewskie dziecko…”30.

Wojewodzina wychowała Lenorę na salonową kobietę. Cyganka potrafiła mówić po 
angielsku, co udowodniła, prowadząc konwersacje z angielskim lordem w jego ojczy-
stym języku. Odebrała wychowanie – można powiedzieć – daleko wyższe od niejednej 
kobiety należącej urodzeniem do wyższej warstwy społecznej. Potrafiła nie tylko ma-
lować, ale także pisać wiersze oraz grać wspaniale na fortepianie: „[…] ona jest poetką 
jak Deotyma, maluje jak Jericho Baumann, deklamuje jak Palińska i szyje jak najlepsza 
szwaczka, a pilnuje chorych jak siostra miłosierdzia”31. Wojewodzina wiedząc o pocho-
dzeniu Lenory, starała się jeszcze za swego życia zabezpieczyć wychowankę przed moż-
liwym odrzuceniem Czarnej Perełki – po swojej śmierci – przez wyższe klasy społeczne. 
Próbowała zaaranżować związek małżeński pomiędzy Lenorą a własnym siostrzeńcem, 
zaręczając ich ze sobą na chwilę przed własnym zgonem.

Wszelako wojewodzinie nie udało się oficjalnie wprowadzić Czarnej Perełki do wła-
snej rodziny. Nie doszło bowiem do ślubu Lenory z Alfredem, który jedynie dla zapisów 
testamentowych wojewodziny udawał zainteresowanie jej wychowanką. Pozornie oboje 
zgadzali się na realizację pragnienia starszej kobiety, ale w rzeczywistości nie mieli za-
miaru brać ze sobą ślubu. Cyganka nie zaprzeczała chęci poślubienia siostrzeńca woje-
wodziny, bo nie chciała sprawiać przykrości przybranej rodzicielce. Po śmierci kobiety 
odeszła z domu, zrzekając się pieniędzy, które zapisała jej – w ostatniej woli – wojewo-
dzina. Zamieszkała w Warszawie, zarabiając krawiectwem na utrzymanie. Nie była „[…] 
nauczona służbistości i uległości […]”32. Za życia przybranej matki nikomu nie służyła: 
„Wszyscy więc nie tylko padali przed wychowanką, pochwalali fantazję staruszki… ale 
starali się przez pannę Lenorę łaskę jej pozyskać. Lena była panią wszechwładną mająt-
ku, domu, serca wojewodzinej”33. Rodzina wojewodziny musiała się – można powiedzieć 
– przymilać Lenorze. Ona mogła bowiem zadecydować o ich przyszłości. Wojewodzina 
nie musiała im zostawić spadku, lecz zapisała im wszystko za namową Lenory.

Czarna Perełka po śmierci opiekunki postanowiła sama zarabiać na życie, co odbiło się 
niekorzystnie na zdrowiu Cyganki. „Zmiana położenia – mówi jej lekarz – praca nad siły, 
przejście z wygód do mniej regularnego życia… osłabiły ją… potrzeba spoczynku, uspo-
kojenia ducha, wzmocnienia materialnego […]”34. Lekarz radził Lenorze porzucenie kra-
wiectwa, do którego nie była stworzona. Wychowanie wojewodziny wydelikaciło Cygan-
kę. Ubóstwo szkodziło jej zdrowiu: wychudła, zmizerniała, osłabła. Ojciec Lenory – Dżę-
ga – próbował odebrać córkę wojewodzinie, gdy ta miała zaledwie kilka lat. Przewidywał 
bowiem późniejsze opuszczenie przez Lenorę wyższych klas społecznych. Dziewczynka 

29  Tamże.
30  Tamże, s. 77.
31  Tamże, s. 65-66.
32  Tamże, s. 17.
33  Tamże, s. 24.
34  Tamże, s. 14.
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po pięcioletnim niewidzeniu rodzica zapomniała o nim. Nie chciała odejść z człowiekiem, 
którego wygląd wszystkich dookoła przerażał. Ostatecznie dziecko zostało – jak zazna-
czono wcześniej – z wojewodziną, która zgadzała się na coroczne odwiedziny u siebie 
Cygana niechcącego porzucić swojego jedynego potomka. Czarną Perełkę wychowano w 
zupełnie innych warunkach kulturowych i materialnych od tych, jakie miałby, zostawszy 
z Cyganami. Bohaterka przyswoiła prawidła rządzące światem chrześcijan. Dziewczynkę 
wychowano w wierze katolickiej. Nie znała ona zwyczajów cygańskich.

Kraszewski w Czarnej Perełce pokazuje jak odebranie wychowania niestosownego do 
swego pochodzenia niszczy biologiczną rodzinę. Dżęga nie rozumiał córki, a ona ojca: 
„Ty myślisz – powiedział Zarze – dziki zwierz, ja myślę: wyssana dusza”35. Zbójeckie 
życie Dżęgi przerażało Lenorę:

W duszę biednej istoty rodziła się coraz gwałtowniejsza żądza nawrócenia tego czło-
wieka, zdziczałego wśród cywilizowanego świata, dźwigającego resztki barbarzyństwa 
odwiecznego, jakiejś innej pierwotnej, niepojętej epoki36.

Kobieta oceniała rodzica z punktu widzenia białego człowieka37. Nie czuła się bo-
wiem Cyganką. W ojcu widziała „dzikiego zwierza”38. Nie rozumiała inności kultury cy-
gańskiej. Próbowała ratować Dżęgę, bo nie dostrzegała zasadności jego postępowania39. 
Uważała, że człowiek może nawyknąć do osiadłego życia40. Wszelako niechęć bohatera 
do pozostania w mieście nie wynikała z aprobaty koczowniczego istnienia, lecz niewy-
obrażalnego pragnienia odczuwania bliskości przyrody41. W mieście – tak samo jak w 

35  Tamże, s. 108.
36  Tamże, s. 107.
37  Kraszewski wielokrotnie podkreśla w Czarnej Perełce inność karnacji Cyganów. Ich ciemna skóra wyróżnia ich 

spośród pozostałej ludności zamieszkującej ziemie polskie. Rozróżnianie kolorytu ciała na: jaśniejszy oraz ciem-
niejszy pozwala powiedzieć na społeczność posiadającą bielszą skórę od Cyganów – biali ludzie.

38  Tamże, s. 108.
39  Czarna Perełka chciała uczynić z ojca chrześcijanina oraz stałego mieszkańca Warszawy. Uważała za swoją 

powinność nawrócenie rodzica: „Szukała w duchu, czym by zawiniła, że ją Bóg karał tak srodze: nie mogła 
zrozumieć cierpienia bez winy; odpowiedziała sobie – iż w Piśmie stoi słowo niezmazane o cierpieniu dzieci za 
ojców winy do pokoleń wielu… – jestem dzieckiem wyklętego plemienia, może ojca winowajcy?”. Doszukiwanie 
się powodów uwięzienia w przynależności do romskiej społeczności pokazuje przejęcie sądów nie-Romów na 
temat Cyganów. Lenora nie widziała przyczyn pozbawienia wolności w odebranym wychowaniu. Przywiązanie 
wojewodziny do Czarnej Perełki wzbudziło bowiem zazdrość i nienawiść do niej najbliższych krewnych kobiety. 
Oni chcieli zawładnąć całym majątkiem wojewodziny, która jego małą część zapisała wychowanicy. Uwięzienie 
była winna właśnie ludziom zachłannym, a nie swojemu pochodzeniu. Co prawda, cygańskie korzenie przemawiały 
na niekorzyść podejrzanej o przywłaszczenie rodzinnych klejnotów, ale oskarżyli ją nie-Cyganie mający stereoty-
powe wyobrażenie o Romach. Cytat: tamże, s. 92.

40  Lenora próbowała namówić rodzica do zostanie w Warszawie słowami: „– Ale by ci spocząć czas, ojcze – odparła 
Lenora – i byłbyś przy mnie i ze mną, i odtęskniłbyś się za górami, a nawykł tu”. Tamże, s. 109.

41  „Tylko tam coś gada do duszy od gór, od chmur, od strumieni, od skał, a ja tu nic nie rozumiem… Ja się wsłucham 
w borowy szum… długo, zdaje się moim mówi językiem… mój brat… jak po deszczu z iglic polecą potoki z 
kamieniami… a poczną druzgotać drzewa i wywracać chaty… aż się serce raduje… a tu? Ja i mowy nie chwytam. 
Obwinięta w złote powijacze, kości nie widać…”. Dżęga bardzo dobrze czuje się w otoczeniu przyrody. W mieście 
panuje sztuczność. Słowa Cygana: „Ja i mowy nie chwytam. Obwinięta w złote powijacze, kości nie widać…” 
można rozumieć trojako. Po pierwsze: bohater narzeka – dosłownie – na język ludzi, których słowa nie zawsze 
oddają ich myśli. Ludzie pod czułymi czy sympatycznymi wyrazami ukrywają niechęć do rozmówcy. Trudno także 
odgadnąć prawdziwy stosunek pomiędzy osobami uczestniczącymi w konwersacji. Po drugie: mieszkańcy miast 
zatracili naturalność. Ich ubiór nie zawsze oddaje prawdziwą pozycji zajmowaną w społeczeństwie. Ponadto kobi-
ety stosując udoskonalenia kosmetyczne, zatracają swą naturalność. Dżęga zwraca bowiem uwagę na nienaturalną 
cerę córki – wybieloną. Właściwy koloryt skóry zapewnia jej przebywanie na powietrzu podczas wyprawy z 
ojcem w Tatry. Po trzecie: mieszkańcy miast zatracili naturalność. Nie wzbudza w nich podziwu przyroda. Nie 
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górach – ludzie oszukują i kradną: „[…] Wejdę do miasta – wyznaje córce, jak kocioł 
wrzątku… ludzie kipią…latają, oszukują się, okłamują, a jeden czatuje na drugiego… 
jak w górach”42. Na świecie nie istnieje – zdaniem Cygana – miejsce wolne od kłamstwa. 

Czarna Perełka nie rozumiała natury nie tylko rodzica-Cygana, ale wszystkich Romów 
czujących się doskonale z daleka od cywilizacji. Oddalenie od miasta nie czyni z Cygana 
barbarzyńcy. Postępuje on bowiem, żyjąc w górach w zgodzie z własnym pochodzeniem. 
Romowie miłują wolność, którą najbardziej odczuwają w bliskości – trzeba powtórzyć 
– przyrody. Nieodpowiednie wychowanie odebrane u wojewodziny uniemożliwiło Leno-
rze życie w niższych warstwach społecznych. Nabrała bowiem tonu pańskiego43. Przy-
zwyczaiła się także do zachowania kodeksu ubraniowego. Nosiła chociażby rękawiczki, 
które ubogim kobietom były niepotrzebne a nawet niestosowne do ich stanu. Ponadto 
zamieszkując w kamienicy, nie sprzedała czy nie zamieniła swego odzienia na miesz-
czańskie. Zara przywiązywała zatem wagę do wyglądu zewnętrznego. Nie nadawała się 
ona nie tylko do życia wśród ubogich kobiet, ale także dobrze urodzonych44.

Niejasne pochodzenie45 uniemożliwiło Czarnej Perełce zawarcie ślubu z człowiekiem 
należących do wyższych warstw społecznych. One akceptowały jej obecność w salonie, 
lecz nieprawdopodobne dla nich było ożenienie się hrabiego z Cyganką. Na ziemiach 
polskich liczyło się bowiem pochodzenie, którym nie mogła się poszczycić Lenora:

– Nie rozumiem tego – przerwał lord stanowczo – żyjemy w XIX wieku., dziś nikt o 
nic więcej oprócz wychowania nie pyta…

– A! tak, mój hrabio, trzeba przyznać, iż u nas zwłaszcza wiele się jeszcze zważa na 
pochodzenie, imię… antecedens… Juściż, kochany hrabio, Lenora przy całej swej wyż-
szości, talentach, wdzięku, rozumie, nie może się spodziewać, aby się z nią kto godzien 
jej ożenił.

– Dlaczego? – spytał lord…
– Ale, mój Boże! Na cóż to ukrywać, co wiedzą wszyscy? Lenora jest córką Cygana… 

włóczęgi. Ojciec jej żyje…46.
Czarna Perełka jedynie w Anglii mogłaby czuć się swobodnie w wyższych klasach 

społecznych, gdyż tam najważniejsze było wykształcenie („[…] dziś nikt o nic więcej 
oprócz wychowania nie pyta […]”47). Wszelako Lenora nie chciała poślubić lorda z oba-
wy przed potencjalnym niemiłymi uwagami możnych. Wojewodzina stworzyła zatem z 

potrafią odnaleźć się w innych warunkach, do których przywykli. Nie umieją bowiem żyć bez udogodnień cy-
wilizacyjnych. Potrzebują do egzystowania wygody, która niejednokrotnie trudno osiągnąć z daleka od miasta. 
Cytaty: tamże, s. 109.

42  Tamże, s. 109.
43  Lenora za pomoc doraźną kobiety pomagającej stale u jej sąsiadów w kamienicy ofiarowała jej kosztowną chustę: 

„W kilka dni potem Kasia chwaliła się prześliczną chustą, która, zdaniem wszystkich znawców, zgromadzonych 
w kuchence państwa Melchiorostwa, mogła być warta jakie sto złotych może, kto wie? nawet więcej. Pochodziła 
ona z narzuconego jej gwałtem daru panny Lenory, z czym się nie taiła”. Tamże, s. 18.

44  Amelia Matuska zwraca uwagę Czarnej Perełce na niemożność porozumienia się jej z niższymi warstwami 
społecznymi: „– […] Schodząc, w te sfery, w których cię jeszcze mniej zrozumieją niż my, na dobrowolne 
narażasz się męczarnie; z nami możesz być narażona na walkę, ale któraż z nas żyje bez niej? I co znaczy walka, 
gdzie zwycięstwo pewne…”.  One nie potrafiłyby zatem zrozumieć bohaterki, która wśród nich czułaby się nies-
wojo. Natomiast przebywanie w wyższych kręgach społecznych – zdaniem Matuskiej – naraziłoby Lenorę na 
nieakceptację jej obecności chociażby w salonach przez niektóre osoby, ale znajdowałaby się ona między ludźmi 
o podobnych zainteresowaniach. Cytat: tamże, s. 61.

45  Podejrzewano, że Lenora może być córką Cygana bądź Żyda.
46  Tamże, s. 153.
47  Tamże.
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romskiej dziewczynki człowieka nienadającego się do żadnej klasy społecznej. Ponadto 
Lenora nie była w stanie rozpocząć cygańskiego życia. Poznanie społeczności katolickiej 
uniemożliwiło jej zaakceptowanie życia prowadzonego przez rodzica. Pisarz pokazuje 
zatem na przykładzie nieprzystawalności Lenory do żadnego ziemskiego środowiska 
skutki wychowywania dziecka innego pochodzenia czy też należącego do niższej war-
stwy społecznej przez możną kobietę. Nie zawsze pańska opieka przynosi wychowanko-
wi dobrą przyszłość. Niekiedy można wyrządzić nieświadomie dziecku wielką krzywdę, 
wychowując go niezgodnie z zajmowaną przez niego pozycją społeczną.

2. Kobieta w taborze cygańskim
Kobiety zajmowały – zauważa Lech Mróz – bardzo niską pozycję w taborze cygań-

skim. Wyjątkiem była najstarsza w taborze kobieta zwana phuri dai sprawująca pieczę 
nad pozostałymi kobietami oraz dziećmi. Ona jako jedyna z Cyganek uczestniczyła w 
obradach taboru i wyrażała opinię na temat ważnych kwestii. Ponadto miała decydujące 
zdanie w sprawach drażliwych. Tabor tworzyło kilka lub kilkanaście rodzin, gdzie męż-
czyzna był najwyższym autorytetem. Najczęściej pracował dorywczo, co stanowiło przy-
czynę żebractwa wielu Cyganek. Kobiety odpowiadały bowiem nie tylko za przygotowa-
nie jedzenia, ale dostarczanie także potrzebnych do posiłków składników. Egzystencja 
zwłaszcza wędrownych Cyganów „[…] zależała od tego, co uda się użebrać kobiecie”48.

Kraszewski w Czarnej Perełce potwierdza podrzędne miejsce kobiety w cygańskim 
taborze. Ojciec Lenory biorąc córkę w Karpaty, wziął ze sobą „[…] starą Cyganicę […] 
do posługi i twardej roboty, aby córki nie męczyć”49. Lenora musiałaby zatem wykony-
wać różne prace w taborze, do których nie była przyzwyczajona wychowaniem. Wzięcie 
Cyganki z Warszawy pokazuje również nietypowość cygańskiego obozu składającego 
się z samych mężczyzn. Cyganie zawsze mieli kobiety w taborach50. Brakuje ich – co 
istotne – w obozie dowodzonym przez Dżęgę. Wszelako nie kieruje on Cyganami osia-
dłymi, lecz grupą „łotrzyków”51 napadających podróżnych na gościńcach: „Posądzano go 
[Dżęgę – MP] o parę zasadzek na pustynnej drodze, wiodącej przez Kościelecką Doli-
nę”52. Obóz cygański Dżęgi składa się jedynie z kilku Cyganów napadających na nie-Ro-
mów. Tak mała liczba osób tworzących złodziejską grupę nie wymaga obecności kobiet 
w obozie. Wraz bowiem z nimi znalazłyby się dzieci oraz stare Cyganki. Ich towarzystwo 
stałoby na przeszkodzie rabunkom. Cyganie mający rodzinę nie mogliby swobodnie po-
ruszać się na obszarze górskim. Obóz Dżęgi tak właściwie nie był taborem w ścisłym 
słowa tego znaczeniu. To jedynie kilku mężczyzn wspólnie napadających na ludzi pod 
przywództwem Dżęgi. Ów dowodził Cyganami i przyszłością córki – Zary. Postanawia 
sprzedać ją murgrabiemu węgierskiemu, widząc w tym szczęście dziecka. Nie pyta się 
Lenory o zgodę. Powiadamia córkę jedynie o swej decyzji, którą kobieta przyjmuje – w 
gruncie rzeczy – bez słowa sprzeciwu. U Cyganów dochodzi bowiem niekiedy do kupo-

48  L. Mróz, Cyganie…, s. 138-142.
49  J. I. Kraszewski, dz. cyt., s. 120.
50  Zob. L. Mróz, Cyganie…, s. 141.
51  J. I. Kraszewski, dz. cyt., s. 126.
52  Tamże. Podróżowanie w dziewiętnastym wieku – zwłaszcza pierwszej połowie – było niebezpieczne. Na drogach 

grasowali rozbójnicy, co stanowiło przyczynę wybierania się w drogę za dnia. Na nocleg udawano się do gospody 
oraz karczmy. Niekiedy nocowano we dworze szlacheckim. Zob. J. Kamionka-Straszakowa, „Do ziemi naszej”. 
Podróże romantyków, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988, s. 18.
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wania sobie cygańskiej kobiety przez nie-Roma53. Tak dzieje się w Czarnej Perełce, gdzie 
Cygan sprzedaje córkę Węgrowi.

Kraszewski na przykładzie oddania Zary za pieniądze mężczyźnie ukazuje kilka rze-
czy, wśród których znajduje się przedmiotowe traktowanie przez Cyganów kobiety. Ona 
stanowi – można powiedzieć – towar, za sprzedaż którego wymagana jest duża suma pie-
niędzy. Oddanie jej zamożnemu Węgrowi pokazuje także nieprzystosowanie Lenory do 
cygańskiego życia. Kobieta nie nadawałaby się na żonę Cygana. Nie podołałaby bowiem 
obowiązkom spoczywającym na kobietach żyjących w taborach cygańskich. Ponadto 
sprzedaż córki przez rodzica obcemu a bogatemu mężczyźnie pokazuje podobieństwo 
zawierania małżeństwa pomiędzy Cyganami a ludźmi należącymi do wyższych klas spo-
łecznych. W obu przypadkach małżeństwa aranżuje się często z przyczyn finansowych. U 
ludzi białych dochodzi także do sprzedawania siebie, lecz w sposób bardziej humanitarny:

– […] Co ja powiem, musi być!  Proszę się dziś ubrać jak najlepiej… bo Sandor [murgrabia 
węgierski – MP] przyjedzie, targu dobijemy… Chcesz czy nie chcesz… musisz z nim iść.

– Ojcze! – odparła Zara – czy u was, Cyganów, rodzice dziecko jak konia sprzedają?
– Nie jak konia, ale jak człowieka – zwołał Dżęga. – Niby to gdzie jest inaczej! – Roz-

śmiał się. – Tak samo na tym świecie bogatym i mądrym… tylko to inaczej wygląda… 
sprzedaje ojciec, matka, krewni i sama dziewczyna siebie…54.

Podczas zawierania mariażu u arystokracji czy też szlachty liczy się niejednokrotnie po-
sag kobiety. Tam również na pierwszym miejscu znajdują się zatem pieniądze potencjalnej 
małżonki: „[…] sprzedaje ojciec, matka, krewni i sama dziewczyna siebie”55. Dżęga wyraża 
się ironicznie o inności sposobu wybierania partnerów życiowych w pozostałych kręgach 
społecznych. Śmieje się z rozumowania córki niewidzącej podobieństwa między światem 
Cyganów a „światem bogatych i mądrych”56, do których ona przynależy wychowaniem. 
Kobiecie barbarzyństwem – można powiedzieć – zdaje się sprzedawanie córki obcemu męż-
czyźnie na dodatek przez własnego rodzica. Dżęga postępuje podobnie – należy powtórzyć – 
niczym ludzie dobrze urodzeni. Wszelako w przypadku Cyganów sprzedaż dziecka odbywa 
się w bardziej bezpośredni sposób, gdyż otrzymanie pieniędzy dokonuje się jeszcze przed 
zabraniem małżonki do przyszłego domu. Targowanie się o posag po żonie wśród ludzi 
wyższego towarzystwa przypomina negocjowanie pieniędzy przez Cygana chcącego oddać 
córkę człowiekowi możnemu. Kraszewski postawą Cygana sprzedającego córkę Węgrowi 
podkreśla nie tyle materializm oraz despotyzm Dżęgi chcącego zarobić jak najwięcej pienię-
dzy na Zarze, ale przekłada jego postawę na realia salonowego człowieka. On może burzyć 
się na zachowanie Cygana, ale ludzie pochodzący z jego kręgów społecznych postępują 
podobnie – sprzedają siebie oraz swych krewnych dla pieniędzy i pozycji społecznych.

3. Niecygańskie zachowania Cyganów Kraszewskiego
Obyczajowość Romów regulowało niepisane prawo – Mageripen57. Ów kodeks „[…] 

zasadza się na cygańskim poczuciu prawa, jest tradycyjnym wyrosłym z wielowiekowego 
doświadczenia społecznego zbiorem nie tyle przepisów postępowania, ile wyliczeniem, cze-

53  Zob. L. Mróz, Cyganie…, s. 143.
54  J. I. Kraszewski, dz. cyt., s. 131.
55  Tamże.
56  Tamże.
57  Zob. J. Ficowski, Cyganie polscy…, s. 143. 
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go Cyganom czynić nie wolno”58. Naruszenie niektórych zakazów powodowało nawet do-
żywotnie wykluczenie ze społeczności romskiej59. Romski kodeks – należy podkreślić – nie 
regulował zachowań Cyganów w stosunku do niecygańskiego otoczenia oraz przestępstw 
dokonywanych na nie-Romach60. Obyczajowe prawo Mageripen dotyczyło jedynie spaw 
wewnętrznych Cyganów61. Najcięższymi przestępstwami – wedle Cyganów – stanowiło: 
spożywanie psiego oraz końskiego mięsa, donosicielstwo do niecygańskich władz, prostytu-
cja, oszukiwanie Romów, okradanie współbraci, skalania tzw. kobiece62. Ponadto Cygan nie 
mógł zdradzić Cygana63, czego nie zachowuje w Czarnej Perełce Kraszewski.

Otóż szukający Lenory Zbigniew przychodzi do Cygana Hurdy, z którym utrzymy-
wał kontakt – podczas pobytu w Warszawie – ojciec dziewczyny. Nieromski bohater 
kupuje wręcz informację o miejscu pobytu Dżęgi: „Długo trzeba było się targować, nim 
Cygan zdradził Cygana za ów nieszczęsny biały grosz judaszowski, co tak ludzkie psuje 
serca”64. Hurda powiedział zatem za pieniądze kierunek podróży poszukiwanego przez 
Zbigniewa Cygana. Wszelako sprzedanie nie-Romowi miejsca pobytu Dżęgi zdaje się 
nie podchodzić pod Magaripen. Cygan nie dostarczył bowiem wiadomości o Dżędze 
i Zarze bez uprzedniego upewnienia się o przyczynach poszukiwania starego Cygana: 
„Hurda mierzył go [Zbigniewa – MP] nieufnymi oczyma, fajkę cmokał, odpowiadać nie 
chciał, mruczał, ale gdy się chłopak wygadał, że mu nie o Cygana, a o córkę jego cho-
dziło, upewniwszy się, że to sprawa kobieca, przyznał się, że Dżęgę widywał”65. Hurda 
nie zdradził Cygana. Nie chciał początkowo – trzeba powtórzyć – udzielić informacji 
nie-Romowi. Powiedzenie kierunku podróży Dżęgi za pieniądze służy pisarzowi do pod-
kreślenia zachłanności Romów na uzyskiwanie dochodu z każdej nadarzającej się okazji. 
Pieniądze chcą mieć ze wszystkiego nawet udzielenia wiadomości na temat drugiego 
człowieka. Ponadto Hurda służy Kraszewskiemu do wyrażenia opinii Cyganów na temat 
pozycji kobiety w taborze: „Dla Cygana to [Lenora – MP] już za delikatne, bo jakby raz 
i drugi kijem wyłomotał, toby kości połamał; dziecka na plecach nie dźwignie, zimna 
nie zniesie […]”66. Kobieta nie zajmowała wysokiej – jak wcześniej zaznaczono – pozy-
cji wśród społeczności romskiej. Cygan bezkarnie małżonkę „kijem łomotał”67, a ojciec 
sprzedawał córkę komu mu się podobało: „Albo on [Dżęga – MP] ją [Lenorę – MP] 
swojemu zaślubi, albo… na Węgry zawiezie i jakiemu grafowi sprzeda, wszak to jego 
krew… A co jej złego będzie, jak bogaty pan weźmie ją na zamek i ojcu dobrze za nią za-
płaci? […]”68. Ojciec rozporządza zatem przyszłością córki, patrząc na korzyści finanso-
we płynące dla niego z potencjalnego oddania dziecka bogatemu mężczyźnie. Wszelako 
kobiecie ochronę fizyczną zapewniał kodeks obyczajowy:

58  Tenże, Cyganie na polskich drogach, wyd. 3 poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo Literackie, Kraków-
Wrocław 1986, s. 175.

59  Tamże, s. 178.
60  Tamże, s. 175.
61  Tamże.
62  Zob. L. Mróz, Cyganie…, s. 159-160.
63  Zob. J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach…, s. 146.
64  J. I. Kraszewski, dz. cyt., s. 119.
65  Tamże.
66  Tamże, s. 120.
67  Tamże.
68  Tamże.
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Zbliżenia do kobiecego skalania są tabu odnoszące się do pewnych części ubrania kobie-
cego. Jednym z nich jest Podźitko Mageripen – od słowa podźa – spódnica. Jest to jedna ze 
szczególnie nieczystych części ubioru, mającą znaczącą moc kalającą. Stanowi ona rodzaj 
broni dla pokrzywdzonych kobiet i jako taka może być w specjalny sposób i w szczegól-
nych okolicznościach użyta w celach samoobronnych przez pokrzywdzoną Cygankę, co 
jest istotne w społeczności cygańskiej, w której kobieta jest istotą niepełnoprawną69.

Cyganka mogła bowiem w szczególnych okolicznościach zarzucić mężczyźnie na gło-
wę spódnicę bądź uderzyć go pantoflem po głowie70. Takie zachowanie kobiety powodo-
wało skalanie mężczyzny71. Ów musiał zadośćuczynić uwiedzionej przez siebie kobiecie, 
biorąc z nią ślub lub ofiarować odszkodowanie finansowe72.

Kraszewski w Czarnej Perełce podkreśla niemoralność i rozwiązłość Cyganek. Ojciec 
Lenory dziwi się z prowadzonego przez córkę życia:

Co to ty żyjesz jak mniszka? czemu ty chłopców nie bałamucisz i nie obdzierasz? Toż to two-
je lata, miałabyś od nich, co byś chciała… bo ładne liczko nie na to ci dała matka, żebyś je zakry-
wała!... Co ty masz ich żałować!... I śmiał się stary… a Lenora spuszczała twarz zapłonioną73.

Słowa Dżęgi wywołują zażenowanie u dziewczyny („Lenora spuszczała twarz zapło-
nioną”74). Cygan nie widzi nic złego w „bałamuceniu”75 młodych mężczyzn przez kobietę i 
zbierania przez nią kosztownych od nich podarków. Oddaje córkę murgrabiemu, który nie 
chciał mieć  w niej żony, a kochankę. Ślub u Cyganów nie stanowił zatem konieczności do 
bycia z kobietą: „[…] Ach! […] przewrócona głowo – mówi Dżęga do córki – cóż, chcesz, 
żeby Sandor się wprzódy z tobą ożenił? A na co ci to? czy go twoje oczy nie mocniej wiążą 
od głupiej przysięgi, której z nich żaden nie dotrzymuje”76. Przysięga bowiem małżeńska 
nie stanowi gwarancji wierności małżonka. Kraszewski pokazuje zatem lekkość obyczajów 
panujących u Cygan, czego nie potwierdzają badacze kultury romskiej77. Ponadto kodeks 
Mageripen strzeże wierności małżonka. Kobieta zdradzona przez męża mogła mu zarzucić 
na głowę spódnicę78. Natomiast Cyganka „[…] prowadząca zbyt swobodny – według bar-
dziej surowej opinii cygańskiej – tryb życia, może być również obwiniona o prostytucję”79. 
Protegowanie swobodnych obyczajów przez Dżęgę nie przystoi zatem Cyganom.

Przy charakterystyce Romów podkreśla się silną więź społeczną między członkami ta-
boru, „[…] wzajemną pomoc, troskę, jaką otacza się dzieci […]”80. Cyganie z Czarnej 
Perełki nie rozpieszczają potomstwa: „My dzieci nie pieścim – z pogardą odparł Cygan – 

69  J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach…, s. 180.
70  Tamże.
71  Tamże.
72  Tamże.
73  J. I. Kraszewski, dz. cyt., s. 115.
74  Tamże.
75  Tamże.
76  Tamże, s. 131.
77  Życie Cyganów determinował – trzeba powtórzyć – kodeks obyczajowy. Prostytucja zdarzała się wśród Cyganów 

najczęściej z „[…] grup osiadłych, gdzie nastąpiło już rozluźnienie dawnego tradycyjnego schematu społecznego, 
gdzie upadać zaczęło dawne niepisane cygańskie prawo”. L. Mróz, Cyganie…, s. 153.

78  Jerzy Ficowski podaje przykład zdradzonej w 1949 roku Cyganki zamieszkałej we Wrocławiu, która przyjmuje 
warunkowo męża do domu po jego uprzednim wyprowadzeniu się do kochanki słowami: „Jeśli jeszcze kiedyś 
spróbujesz szukać sobie innej, to przysięgam ci, że spódnicą dam ci po gębie i już żadna Cyganka z tobą nie 
pójdzie”. J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach…, s. 180. 

79  Tamże, s. 183.
80  L. Mróz, Cyganie…, s. 156.
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matka je w domie wędzi i w śniegu kąpie, ojciec ćwiczy… aby się nauczyły cierpieć… U 
was sztuka wypieścić, aby potem muchy ukąszenie bolało jak rana! Alboż to wy znacie, co 
życie”81. Słowa Dżęgi skierowane do Lenory podkreślają różnicę między wychowaniem 
pańskim a cygańskim. Romowie przygotowują swoje dzieci do znoszenia różnych wa-
runków atmosferycznych oraz życia w biedzie i ubóstwie. Lenora po zmianie warunków 
mieszkaniowych i żywieniowych – po śmierci wojewodziny – zachorowała. Wychowa-
nie kobiety nie przystosowało jej organizmu do normalnego funkcjonowania w zimnym 
mieszkaniu wynajmowanym w Warszawie. Przed zabraniem przez wojewodzinę przypo-
minała ona wyglądem zabiedzone dziecko: „[…] to było coś takiego dzikiego jak zwie-
rzątko, żółtoczarne, chude, włosy tłuste, ogromne… oczy straszne… a kwiczało, a nie dało 
się tknąć”82. To nie jednak – należy zwrócić uwagę – zaniedbanie dziewczynki w opisie 
Łowczanki zdaje się być najważniejsze. Pisarz wysuwa bowiem na pierwszy plan nie tyle 
zaniedbanie dziewczynki (tłuste włosy, chudość), co jej dzikość. Nie była ona przyzwy-
czajona do obcych ludzi. Zachowywała się niczym dzikie zwierzątko schwytane do klatki. 
Czarna Perełka nie znała zatem innego życia koczownicze prowadzone przez jej rodziców.

Dorosła Lenora przypominała wyglądem swoją matkę. Gdyby wojewodzina nie wzięła 
zatem dziewczynki do siebie, Czarna Perełka zachowywałaby się i myślała jak prawdziwa 
Cyganka. Zgadzałaby się ze wszystkim z rodzicem, z którym po odebraniu salonowego wy-
chowania nie ma porozumienia w różnych kwestiach83. Kraszewski zaznaczając uwagami 
Dżęgi podobieństwo matki i córki, akcentuje wpływ środowiska, w którym się wychowało 
na psychikę i moralność człowieka. Lenora wychowywana od dzieciństwa przez rodzica 
przypominałaby wyglądem Cygankę, a nie kobietę należącą do wyższego towarzystwa. 
Wychowanie w innych warunkach od pochodzenia zmienia postrzeganie człowieka na rze-
czywistość, ale cechy wrodzone dla danej grupy etnicznej zostają niezmienione. Lenora 
posiadała ciemniejszą karnację od rówieśniczek („płeć miała smagłą, ciemną [podkreśl. – 
MP]”84), dzikość spojrzenia („oczy czarne, smutne i groźne [podkreśl. – MP]”85) oraz zdol-
ność do nieuchwytnej dla oczu ludzkich kradzieży („Wiedząc wszakże, iż ją stara Cyganka 
i młody chłopak szpieguje i ze zręcznością instynktową, krwi swej właściwą [podkreśl. – 
MP], zarzucając oponę na ramiona, uchwyciła… z bijącym sercem… tę zagadkową jakąś, 
jakby przez Opatrzność przed nią rzuconą pamiątkę dni lepszych”86).

Kraszewski oddaje prawdziwe zajęcia Cyganów, do których należy chociażby prowa-
dzenie kuźni oraz sprzedaż – sztucznie odmładzanych – koni87. Pokazuje miłość Romów 
do muzyki, której nie jest w stanie zniszczyć wychowanie w innej warstwie społecznej88. 

81  J. I. Kraszewski, dz. cyt., s. 108.
82  Tamże, s. 76.
83  Lenora nie rozumie miłości rodzica do życia poza miastem, na otwartej przestrzeni Karpat. Ponadto dzieli ich 

kwestia związana z relacjami damsko-męskimi, w których kobieta może kokietować wielu mężczyzn i z każdego 
z nich czerpać korzyści materialne dla siebie.

84  Tamże, s. 7.
85  Tamże.
86  Tamże, s. 129.
87  Cyganie sprzedawali nie tylko stare konie jako młode, ale także skupowali po wsiach chore, zabiedzone, słabe 

konie. Zabiedzonego konia odkarmiali „[…] czasami tylko samym łopianem, aby koń robił wrażenie sytego, i 
dawali mu wódki, by dziarsko wyglądał”. L. Mróz, Cyganie…, s. 63.

88  Czarna Perełka tak mówi o swojej miłości do muzyki: „– Cyganka… lubiłam muzykę… namiętnie – teraz cisza 
grobowa, nie słyszę je, nie gram… w duszy mi tylko śpiewa… Czasem tęsknota porwie taka za pieśnią, że się jak 
dziecko rozpłaczę… porwę moje nuty, rozłożę na kolanach i chodzę po nich oczyma… dałabym chleb mój obiad-
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Obok tych opisów w tekście znajdują się także obrazy odbiegające od rzeczywistości, jak 
choćby powszechna niemoralność w prowadzenia się Cyganek. Pisarz niewątpliwie w 
Czarnej Perełce popełnia mniej pomyłek związanych z przedstawieniem życia Cyganów 
niż w Chacie za wsią89. Niektóre z nich można jednak usprawiedliwić chęcią przeciw-
stawienia w Czarnej Perełce wychowania salonowego wychowaniu dostosowanemu do 
życia w niższych warstwach społecznych. Dodatkowo w Czarnej Perełce zdaje się Bo-
lesławita specjalnie wyolbrzymiać niektóre zachowania czy myśli Cyganów w celu po-
kazania zerwanych więzi rodzinnych między ojcem a córką, więzi zerwanych z powodu 
odebrania wychowania niezgodnego ze swoim pochodzeniem.

Zakończenie
Czarna Perełka niewątpliwie stanowi ważną pozycję w dorobku literackim Kraszew-

skiego. Choć Bolesławita tematykę Cyganów podejmował dwadzieścia lat wcześniej za 
sprawą Chaty za wsią, to w Czarnej Perełce ukazał zupełnie nową problematykę90. Wy-
chowanie bowiem dziecka Cyganów przez wyższą warstwę społeczną wprowadza czy-
telnika do towarzystwa salonowego, a odejście bohaterki z niego ukazuje warunki życia 
mieszczan. Świat nędzy i dostatku został złączony ze sobą za sprawą Cyganki wychowa-
nej przez wojewodzinę. Poprzez romskie pochodzenie Lenory zostaje włączona do powie-
ści tematyka cygańska: pozycja kobiety u Cyganów, sposób wychowywania przez Romów 
potomstwa, profesje romskie. Świat Cyganów oceniana Czarna Perełka żyjąca niemal całe 
życie wśród nie-Romów oraz ludzie wyższych klas społecznych patrzących na Lenorę 
przez jej pochodzenie. Natomiast postać angielskiego lorda gotowego ożenić się z Cygan-
ką służy pokazaniu różnicy między arystokracją polską nieakceptującą związku kobiety 
niższego rodu z mężczyzną dobrze urodzonym a arystokracją angielską, gdzie zawarcie 
małżeństwa między osobami różnych pozycji społecznych jest akceptowalne w przypadku 
posiadania przez wybrankę arystokraty wyższego wykształcenia i dobrego wychowania.

Streszczenie:
Niniejszy artykuł naukowy poświęcony jest Cyganom z Czarnej Perełki Kraszewskiego. 

Poruszona została w nim chociażby kwestia traktowania dzieci przez nie-Romów. Pisarz 
przedstawia Cyganów jako okrutnych rodziców uczących potomstwa życia poprzez między 
innymi kąpiele w śniegu. Rzeczy prawdziwe o Cyganach (handlowanie końmi, prowadze-
nie kuźni, sprzedaż dziecka) przeplatają się z nieprawdziwymi wiadomościami (niemoralne 
prowadzenie się kobiet). W Czarnej Perełce połączony zostaje – poprzez tytułową bohater-
kę – świat warszawskiego salonu z życiem mieszczan. Wyższe wychowanie odebrane przez 
Czarną Perełkę uniemożliwiło kobiecie zrozumienie zachowania i umiłowania wolności 

owy…”. Bohaterka tłumaczy swoją miłość do muzyki pochodzeniem cygańskim. Tęsknota Lenory za muzyką jest 
tak wielka w Warszawie, że oddałaby ostatni posiłek za możliwość zagrania na fortepianie („[…] dałabym chleb 
mój obiadowy […]”. Cytaty: J. I. Kraszewski, dz. cyt., s. 41-42; tamże, s. 42.

89  Kraszewski w Chacie za wsią chociażby przypisuje Cyganom niszczycielską misję. Do kradzieży nie-Romów – 
wedle pisarza – nie skłania ich głód oraz nędza, lecz „[…] chęć przynoszenia klęsk czy wyrządzenia krzywd. Tak 
więc, na skutek niedostatecznej znajomości rzeczywistego życia Cyganów zbudował Kraszewski cygański świat 
rządzący się prawami powstałymi w literackiej wyobraźni autora, posiadającymi wprawdzie wiele poetyckiego 
uroku, ale z realnym stanem rzeczy niewiele mającymi wspólnego”. J. Ficowski, Przedmowa…, s. 8.

90  Nie istnieje praca naukowa porównująca świat Cyganów z Czarnej Perełki z Ramami z Chaty za wsią.
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cygańskiego rodzica. Pisarz pokazuje na przykładzie Lenory Zary i Dżęgi rozpad rodziny 
dokonujący się za sprawą posiadania wykształcenia niestosownego do swego pochodzenia.

Słowa klucze:  Cygan, tabor, wychowanie, muzyka, Kraszewski

Summary:
„We do not spoil our children […]”. Gypsies presented in the literary works of Józef 

Ignacy Kraszewski („The Black Pearl”)
This scientific article is devoted to Gypsies as presented in The Black Pearl by Krasze-

wski. The focus is, among others, put on the issue of treating children by non-Gypsies. 
The writer presents Gypsies as cruel parents teaching their children how to live by, for 
example, showering them in snow. Facts about Gypsies (horse selling, smithy manage-
ment, children selling) are combined with fictitious information (immoral ways of Gypsy 
women). In The Black Pearl, the life of the Warsaw upper class is interwoven – thanks 
to the main protagonist – with the life of townsmen. Higher education of the Black Pearl 
made it possible for the woman to understand the patterns of behavior and the absolute 
love of freedom expressed by Gypsy parents. On the example of Lenora Zara and Dżęga, 
the author shows the fall of a family caused by obtained education that is not in line with 
one’s background.

Key words: Gypsy, camp, education, music, Kraszewski
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1. Specyfika wychowania
Wychowanie stanowi obszary różniące się między sobą „ bogactwem, stopniem oraz 

zakresem jedno- i wielorakości. Istnieją wydarzenia edukacyjne mające strukturę jedno-
rodną, ale osadzoną w niejednoznacznych sytuacjach społecznych. Istnieją też zjawiska 
edukacyjne niejednorodne, na które składają się wielorakie sytuacje zewnętrzne. W skład 
tych ostatnich wchodzą integrujące się fakty jednorodne”1. 

Wychowanie jako „świadome i celowe działanie pedagogiczne zmierza do zmian 
przede wszystkim w sferze emocjonalno-motywacyjnej osobowości dziecka”2. Wyod-
rębniamy wychowanie w znaczeniu: „1) szerszym - rozumiane jako nie do końca uświa-
domione, celowe oddziaływanie, ale mogące wywołać w jednostce zmiany i 2) węższym 
– traktowane jako świadome, celowe, ukierunkowane oddziaływanie na sferę emocjonal-
no-motywacyjną osobowości podopiecznego”3.

Uogólniając powyższe interpretacje, nadrzędnym celem wychowania nadal pozostaje 
podmiotowe traktowanie wychowanka. Jednak warto skupić się na różnych podejściach 
teoretycznych, z których rodzice, wychowawcy i nauczyciele czerpią wiedzę, aby sku-
tecznie kształtować osobowość dziecka.Mam świadomość, że tematu nie wyczerpię w 
tym tekście dlatego przytoczę tezy, które szczególnie uznaję za wartkie uwagi dla wspól-
nej płaszczyzny wychowawczej środowiska rodzinnego i szkolnego.

Wychowanie - zdaniem J. Pietrasińskiego - jest jednym z elementów w czteroczyn-
nikowej koncepcji rozwoju4. Jego zdaniem wychowanie jest jedną z form oddziaływa-
nia środowiska na rozwój jednostki. Definicja zdecydowanie bardzo ogólna, ale wyra-
żająca sens określenia stadialności rozwoju człowieka, a także potrzeb emocjonalnych 

1  M. Magda-Adamowicz, E. Kobyłecka, Wstęp, w (red.) M. Magda-Adamowicz, E. Kobyłecka, Dziedziny wycho-
wania w klasach początkowych, Toruń, 2016, s. 5.

2  M. Magda-Adamowicz, E. Kobyłecka, Wstęp ... op. cit. s. 6.
3  M. Magda-Adamowicz, E. Kobyłecka, Wstęp ... op. cit. s. 6.
4  J. Pietrasiński, Sam sięgnij do psychologii, Warszawa 1983. 
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dziecka których zaspokajanie warunkuje prawidłowy rozwój.
Charakterystyczną cechą rozwoju w okresie dzieciństwa, zarówno średniego, jak i 

późnego jest zróżnicowanie w zakresie tempa i rytmu rozwoju tak poznawczego, jak spo-
łeczno-emocjonalnego. Miarami zmienności w rozwoju są tempo, czyli szybkość, z jaką 
dokonują się w organizmie i psychice człowieka różnorodne zmiany oraz rytm rozumia-
ny jako stopień regularności zachodzenia zmian w czasie, ich względna równomierność 
lub nierównomierność. Zróżnicowanie rozwoju dotyczy zarówno aspektu interindywi-
dualnego – tzn. obserwujemy różnice pomiędzy poszczególnymi dziećmi w obrębie tych 
samych sfer rozwoju, jak i intraindywidualnego – różnice dotyczące tempa nabywania 
poszczególnych zdolności czy umiejętności5.

Zdaniem E. H. Eriksona, w czasie życia człowiek przechodzi przez swoiste fazy roz-
wojowe, którym podporządkowane są określone kryzysy. Badacz opisał osiem podstawo-
wych kryzysów psychospołecznych, których korzenie tkwią w oczekiwaniach społecz-
nych i indywidualnych doświadczeniach jednostki. Każdy z tych kryzysów w rozwoju 
jednostki stanowi punkt zwrotny. Rozwiązanie określonego kryzysu wprowadza człowie-
ka w nowy wymiar tożsamości. Kryzysy mają swoje źródła i podstawy w uwarunkowa-
niach psychologicznych i kulturowo – społecznych6.

W koncepcji psychospołecznego rozwoju E. H. Eriksona7 dziecko w wieku od trzech 
do sześciu lat znajduje się w fazie III – inicjatywa vs poczucie winy. W tym stadium 
dziecko osiąga większą swobodę w eksploracji środowiska. Uzyskuje nowe zdolności 
poznawcze, a w szczególności planowania, które wzmacnia tendencje przedszkolaka do 
podejmowania decyzji i inicjatywy. Dzieci podejmują działania celowo. Inicjatywa rodzi 
się, gdy one odczuwają odpowiedzialność za siebie i wytwarzają sensu celu. Poczucie 
winy pojawia się, gdy inicjatywa w podejmowaniu nowych czynności przekracza jego 
możliwości lub gdy jest ono powstrzymywane przez dorosłego. Kryzys tej fazy, jeżeli 
zostanie pozytywnie rozwiązany, powoduje, że dziecko w wieku wczesnoszkolnym staje 
się niezależne pod względem fizycznym, poznawczym i społecznym (…).

Natomiast okres między szóstym a dwunastym rokiem życia E. H. Erikson określa jako 
fazę IV – wiekiem przedsiębiorczości vs poczucia niższości. Poczucie kompetencji wią-
że się z nauką szkolną, pomocą dorosłych i rozwijaniem zainteresowań. Brak sukcesów i 
nieradzenie sobie z zadaniami może doprowadzić w tym wieku do poczucia niespełnienia 
wobec oczekiwań społecznych oraz zahamowań w wykorzystaniu swojego potencjału roz-
wojowego. Konsekwencją jest wzrost niepowodzeń i utrata pozycji w grupie rówieśniczej8.

Teoria Eriksona, określając aktualną i najbliższą sferę rozwoju dziecka, pokazuje, ja-
kie działania powinien podjąć dorosły wobec dziecka. Zgodnie z tą teorią dziecko jest 
racjonalną istotą i partnerem dla dorosłego w świecie społecznym. Zadaniem edukacji 
nie jest przyspieszanie rozwoju, ale umiejętne przygotowanie dziecka do radzenia sobie z 
kryzysami i udzielanie mu wsparcia w pokonywaniu tych kryzysów9.

5  K. Wiejak., Prawidłowości rozwoju w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, [w:] Parczewska T. (red.), Psycho-
pedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka, Lublin 2010, s. 12 - 13

6  J. Andrzejewska., Zróżnicowanie modeli edukacyjnych w przedszkolu a funkcjonowanie psychospołeczne dzieci, 
Lublin 2013, s. 38

7  J. Andrzejewska., Zróżnicowanie modeli …, op. cit. s. 6
8  Ibidem, s. 39 - 40
9  Ibidem, s. 40
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Aby proces wychowania tudzież pokonywanie kryzysów rozwojowych przebiegał 
prawidłowo najważniejsze jest zaspokajanie potrzeb emocjonalnych dzieci. Jeśli owe po-
trzeby są zaspokajane, jest ono zdrowe emocjonalnie, zachowuje się dobrze i nie stwarza 
większych problemów wychowawczych. Potrzeby emocjonalne dziecka to m.in.: poczu-
cie bezpieczeństwa, więzi i przynależności, poczucie akceptacji i wsparcia, potrzeba suk-
cesu, wyrażenia siebie, nowych wrażeń itp. 

Najważniejszą jednak potrzebą emocjonalną dziecka jest bezwarunkowa miłość ro-
dziców, czyli niezależna od jakichkolwiek czynników, tj. od stanu zdrowia dziecka, jego 
płci, urody, wieku, a nawet zachowania. W każdym człowieku, zdaniem Rossa Camp-
bella, tkwi potrzeba odczuwania miłości. Tę właśnie potrzebę Campbell nazywa „zbior-
nikiem emocjonalnym”. Jeśli jest on pusty, jeśli rodzice nie dbają, by regularnie napeł-
nić go bezwarunkową miłością, dziecko jest „głodne emocjonalnie” i będzie – często 
w irytujący sposób – domagało się ich czasu, bliskości i uwagi, czyli zachowywało się 
jak głodny, którego cała aktywność nakierowana jest na zdobywanie pożywienia. „Pusty 
zbiornik emocjonalny” powoduje zakłócenia w rozwoju, złe zachowanie dziecka i kłopo-
ty wychowawcze rodziców10 .

Napełnienie zbiornika emocjonalnego następuje poprzez okazanie bezwarunkowej 
miłości dziecku na cztery sposoby, tj. poprzez:

pełen miłości kontakt wzrokowy,
pełen miłości kontakt fizyczny, 
skupioną na dziecku uwagą, 
pełne miłości wychowanie, przewodnictwo11.

2. Typologia przestrzeni wychowawczej
Każdy człowiek, który przychodzi na świat, pojawia się w danym środowisku, które 

będzie na niego oddziaływać. W opinii J. Izdebskiej środowisko życia człowieka za-
zwyczaj jest rozumiane jako „elementy otaczającej struktury przyrodniczej, społecznej, 
kulturowej, które działają na jednostkę stale lub krótko, lecz ze znaczną siłą, jako samo-
rzutny lub zorganizowany intencjonalny system bodźców”. 

S. Kunowski12, pisząc o znaczeniu środowiska w wychowaniu, proponuje jego podział 
na dwie zasadnicze grupy. Uwzględniając możliwości i wartość wpływów przestrzeni 
wychowawczych rozróżnił środowiska: 

- Obiektywne – składa się na nie otoczenie jako zespół warunków, rzeczy i osób sta-
nowiących wprawdzie stałe tło życiowe wychowanka, ale nie zawsze wpływających na 
jego rozwój.

- Życiowe – tworzą te elementy otoczenia, które działają dynamicznie na rozwój jed-
nostki i wywołują zmiany w jej wychowaniu.

- Wychowawcze – obejmuje całokształt rzeczywistych wpływów na jednostkę (głów-
nie pozytywnych, jak i negatywnych) – działających na nią w sposób głównie nieświa-
domy i niezamierzony.

- Pedagogiczne – świadomie i celowo starające się usuwać wpływy ujemne a potęgo-
wać dodatnie, kierując rozwojem wychowanka ku wartościowym i wzorom.

10  Rzecznik Praw Dziecka, Mądre wychowanie. 20 lat Konwencji o Prawach Dziecka, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 
Warszawa 2009, s. 9 – 10. 

11  Ibidem, s. 10
12  S. Kunowski., Wartości w procesie wychowania, Kraków 2003
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Biorąc pod uwagę czynniki i ich treść S. Kunowski rozróżnił środowiska: naturalne, spo-
łeczne i kulturowe. Intensywność oddziaływań środowiska na rozwój poznawczy dziecka 
zmienia się wraz z wiekiem. Małe dziecko w większym stopniu podlega bezpośrednim jego 
wpływom, starsze natomiast dysponuje większą mocą zmiany tego środowiska13.

3. Wychowanie i dziecko w niektórych koncepcjach pedagogicznych
W swoich rozważaniach na temat współczesnych nurtów wychowania pragnę skupić 

uwagę na koncepcjach traktujących dziecko jak istotę psycho-fizyczno-duchową oraz 
posiadającą swoistą, charakterystyczną dla siebie naturę dziecka. Powołam się więc na 
następujące poglądy: indywidualistyczne wychowanie według E. K. S. Key, partnerskie 
traktowanie dziecka oczami J. Korczaka, wychowanie w psychosyntezie, pedagogika ser-
ca M. Łopatkowej, duchowa pedagogia miłości A. Brühlmeiera oraz wychowanie według 
M. Montessori.

W 1900 roku szwedzka pedagog Ellen Karoline Sofii Key14 (1849 – 1926) dokonała 
swoistego przewartościowania dziecka i dzieciństwa w kulturze europejskiej. Badaczka 
w swojej książce pt. Stulecie dziecka przedstawiła własną koncepcję wychowania. Była 
zwolenniczką skrajnie indywidualistycznego wychowania. Naturalizm J. J. Rousseau był 
jej szczególnie bliski. W swoich teoriach ożywiła jego idee wychowawcze. Ona również 
widziała głęboki sens w pozostawieniu rozwoju dziecka samej naturze. Miało to na celu 
wzmocnić indywidualność dziecka. E. Key uważała, że psychologia jest fundamentem 
wychowania. Opowiadała się za takim wychowaniem, które miało szanować osobowość 
oraz naturę dziecka, uwzględniając przy tym jego własne możliwości rozwojowe. Prawo 
do osobistej wolności i niezależności było dla niej bardzo ważne. Postulowała w swoich 
teoriach poszanowanie naturalnej odrębności dziecka. Prawa do pełnej indywidualiza-
cji nauczania dzieci i ich swobodnego rozwoju uważała za podstawowe. Mówiła rodzi-
com, aby do wychowania swoich dzieci podchodzili odpowiedzialnie, ponieważ każde 
dziecko ze względu na swoją indywidualność jest pojedynczym przypadkiem. Należy je 
szanować i wymagać tylko tego, co jest zgodne z jego naturą. Bardzo istotna jest wni-
kliwa obserwacja dziecka. Tylko jego dokładna diagnoza może umożliwić zrozumienie 
oraz odkrycie uzdolnień, które powinny być rozwijane. Szwedzka pedagog twierdziła, że 
dziecko powinno robić tylko, to co najlepiej umie, co sprawia mu przyjemność. Biorąc 
pod uwagę fakt, iż każde dziecko rozwija się w swoim indywidualnym tempie, E. Key 
twierdziła, że życie rodzinne ma bardzo wysoką wartość. Przywiązanie, a także rozwój 
więzi stwarzają bardzo podatny grunt do rozwoju15.

Podobnie w swojej koncepcji pedagogicznej ustosunkowała się do pracy z dzieckiem 
włoska lekarka M. Montessorii (1870 – 1952), która twierdziła, że każde dziecko jest 
inne i powinno się rozwijać według indywidualnego planu rozwoju, tak aby uczyć się 
szybciej i efektywniej. W pedagogice Montessorii dziecko jest autorem własnego rozwo-
ju, „dziecko ma być budowniczym samego siebie”. Praktyczne poznawanie otaczającej 
dziecko rzeczywistości pozwala mu kształtować nie tylko umysł i ciało, ale osobowość i 
światopogląd. Wielkie znaczenie w tej pedagogice ma więc nie tylko odpowiednio przy-

13  T. Parczewska., Znaczenie środowisk wychowawczych w stymulowaniu aktywności poznawczej dziecka w wieku 
przedszkolnym, [w:] Parczewska T. (red.), Psychopedagogiczne aspekty ….,op. cit., s. 29 

14  E. Key., Stulecie dziecka, Warszawa 2005
15  E. Piecuch., Myślenie o dziecku w kontekście wartości dzieciństwa, [w:] Magda-Adamowicz M., Olczak A. (red.), 

Pedagogika Przedszkolna. Oblicza i poszukiwania, Toruń 2014, s. 103
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gotowany nauczyciel, ale także otoczenie, które oddziałuje na dziecko16. W procesie roz-
woju powinno ono doświadczać szacunku, zrozumienia i wsparcia ze strony dorosłych. 
Należy dawać mu możliwości rozpoznawania jego specyficznych zdolności i zaintere-
sowań, nazywania emocji, pragnień i uczuć – zarówno własnych, jak i tych sygnalizo-
wanych przez inne dzieci i dorosłych. Kluczowe jest także stwarzanie przestrzeni do 
wolnej, wypływającej z naturalnych potrzeb aktywności (samodzielnej, ale jeśli trzeba 
wspieranej przez dorosłego w myśl hasła: „Pomóż mi samemu to zrobić”). Wychowanek 
powinien doświadczać swojej indywidualności i niepowtarzalności17.

Inną postacią, która wpłynęła na postrzeganie dzieciństwa, również w kontekście swo-
istej natury, a tym samym dostrzegła w nim wartość, był J. Korczak. Dziecko w pedagogii 
Korczaka to osoba, która w szczególny sposób jest wpisana w historię i kulturę. Jest ono 
obywatelem i partnerem dorosłego. Dorosły nie wypełnia braków dziecka ani też nie chroni 
jego wrodzonych zalet. J. Korczak nadał dziecku podmiotowość. Mówił o dialogu między 
dorosłym i dzieckiem, który polega na słuchaniu dziecka i wsłuchiwaniu się w dziecko. To 
złożony proces oddziaływań. Dorosły uczy się dziecka i uczy się od dziecka. Wychowanie 
J. Korczaka buduje nowe relacje między ludźmi. Oparte są one na wzajemnym szacun-
ku, akceptacji i prawie do pozostawania innym. Inność przeżywania i doświadczania jest 
dodatkową wartością. Różnorodność jest atutem relacji. Odmienność rozwija strony tego 
dialogu pedagogicznego. Nie zaciera tu granic między dzieciństwem a dorosłością. Dzie-
ciństwo jest wartością. Dziecko pozostaje sobą – posiada swoją dziecięcą ciekawość, ma 
swoje rozterki, a także skomplikowany, często niełatwy dziecięcy świat18. Jak powiedział: 
„Dusza dziecka jest równie złożona jak nasza, pełna podobnych sprzeczności, tragicznie 
zmagająca się z odwiecznym: pragnę, ale nie mogę, wiem, że należy, ale nie podołam”19. 
Dorosły ma pełnić rolę „kompetentnego przewodnika po tym świecie, tłumacza spraw nie-
zrozumiałych i niedostępnych dla dziecka. A jednak jest to relacja symetryczna związana 
z szacunkiem do małego i dużego człowieka, poszanowaniem każdej osoby i jej praw20.

Głębokie humanistyczne podejście do dziecka promuje Maria Łopatkowa21, polska 
pedagog, która stworzyła pedagogikę serca. Jej postawa wobec natury człowieka jest 
bardzo bliska optymistycznemu przeświadczeniu psychologów humanistycznych (A. 
Maslowa, C. Rogersa) o dobru człowieka. Wychowanie w tym nurcie nakłada obowiązek 
wnikliwego badania i zapobiegania wszystkiemu, co mogłoby sprzyjać agresji i jej roz-
wojowi w formowaniu się postaw ludzkich. Niezaspokojona u dzieci potrzeba miłości, 
przynależności i bezpieczeństwa rodzi negatywne skutki psychiczne. Wówczas u dzie-
ci w wieku przedszkolnym – w postaci opóźnienia w rozwoju, nadpobudliwości, braku 
koncentracji, trudności w dokonywaniu selekcji i lepkości uczuciowej („uczuciowy im-
becylizm”). Natomiast u dzieci w wieku szkolnym następuje niechęć do nauki i szkoły, 
bierności, powierzchowności, agresywności lub wycofania się z kontaktów społecznych 
i zamykania się w sobie, obniżenia poziomu myślenia abstrakcyjnego i logicznego, braku 

16  W. Mądrowska., Alternatywne systemy wychowawcze – szansa czy konieczność?, [w:] „Doradca Dyrektora Przed-
szkola”, 2013, nr 47, s. 9 - 10

17  A. Piejka., Inspiracje współczesnego myślenia o wychowaniu dla pokoju (Komeński, Kant, Montessori), [w:] 
„Kwartalnik Pedagogiczny”, 2015, nr 1, s. 88-89

18  E. Piecuch., Myślenie o dziecku …, op. cit., s. 105
19 https://www.facebook.com/ReagujMaszPrawo/photos/a419789578129045.1073741829.415271091914227/

894714407303224/?type=3&theater
20  E. Piecuch., Myślenie o dziecku …, op. cit., s.105
21  M. Łopatkowa., Pedagogika serca, Warszawa 1992, s.10
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poszanowania rzeczy, zwiększonej roszczeniowości czy postaw konsumpcyjnych.
Ważny jest tu ścisły związek między sferą psychiczną i fizyczną dziecka a suwerenno-

ścią jego osoby. Bez empatycznej i naturalnej więzi między dzieckiem a jego rodzicem 
nie jest możliwe ani jego aktualne i przyszłe zdrowie psychiczne, ani rozwój jego zdol-
ności do kochania. Miłość nie rodzi się w próżni, toteż może być w swoim środowisku 
zablokowana czy wyparta22. Maria Łopatkowa optuje za „tak zwanym wychowaniem” 
rozumianym jako pomoc w rozwoju dziecka, kiedy stwierdza: Wolność, jako niezbędny 
warunek szczęścia, powinna być głównym atrybutem dzieciństwa. Tylko w warunkach 
wolności i swobody można poznać indywidualne cechy wychowanka i pomagać mu je 
rozwijać. Granice, których nie wolno przekroczyć, to ewidentne narażenie dobra własne-
go i cudzego. Lecz źle pojęta, przesadna troska o dobro dziecka, nie pozwalająca nawet 
na ryzyko stłuczenia sobie kolana, nie jest już dobrem, lecz krzywdą. Poczucie szczęścia 
znaleźć można wśród niebezpieczeństw i trudów obliczonych na stosowną do wieku mia-
rę, nie znajdzie się go natomiast na drodze całkowicie przez dorosłych uprzątniętej z 
wszelkich przeszkód i niedogodności23. Pedagogika serca bazuje na ufności w rozwój i 
obronę człowieczeństwa, których mieliby dokonywać pedagodzy posiadający moc miło-
ści, siłę dążącą do uczynienia świata ludzkim. U podstaw założeń pedagogicznych leży 
hipoteza, iż w naturze ludzkiej jest dobro i zło. Wychowanie zatem jako działalność celo-
wa jest niezbędne. Autorka „pedagogiki serca” dostrzega pozytywną rolę wzorów osobo-
wych w kształceniu i wychowaniu, przy tym ma tu na uwadze zarówno bycie naturalnym 
wzorem osobowym dla dziecka, jak i wychowanie poprzez wzory osobowe24.

Kolejną koncepcją ważną z punktu widzenia pedagogicznego oddziaływania na dziec-
ko a podkreślającą kompleksową naturę człowieka jest rola wychowania w psychosynte-
zie. Twórcą tego kierunku w psychologii – „psychologii całego człowieka” jest R. Assa-
gioli, włoski lekarz neurolog i psychiatra oraz dydaktyk. Charakterystyczny punkt jego 
spojrzenia na człowieka to włączenie wymiaru duchowego jako elementu składowego 
natury. Psychosynteza jest twórczą koncepcją człowieka, ujmującą go jako jednostkę 
w procesie nieustannego rozwoju. Pomaga w ukształtowaniu człowieka harmonijnego, 
twórczo działającego w ramach swoich możliwości. „Harmonijny” oznacza w pschosyn-
tezie wszechstronny, zrównoważony rozwój wszystkich sfer funkcjonowania człowieka: 
fizycznej, emocjonalnej, wyobraźni, intelektu, woli, moralnej/etycznej, społecznej, intu-
icji i integrowania ich w organiczną, świadomą siebie osobowość. Prowadzi do pełnego 
rozkwitu osobowości, wolnej od emocjonalnych blokad, panującej nad swymi funkcjami 
i mającej jasną świadomość własnego centrum na poziomie psychicznym25. Zgodnie z 
zasadami psychosyntezy wychowanie i związana z nim edukacja mają fundamentalne 
znaczenie dla każdej osoby i obejmują szeroki zakres oddziaływań. Te oddziaływania 
wywołują długofalowe efekty, ale musimy zaufać, że wyniki, które otrzymujemy w da-
nym momencie jako wychowawcy są niewidzialne. Niemniej pamiętając o prawie „ener-
gia idzie za myślą”, powinniśmy wierzyć, że każda myśl i intencja kierowane przez dobrą 
wolę i pozytywne uczucia są twórcze i kończą się „cudem narodzin”. Zdaniem twór-
cy psychosyntezy, wszystko co staje się widzialne w świecie ma wewnętrzne powody, 

22  B. Śliwerski., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998, s. 94 - 95
23  Ibidem, s. 96 - 97 
24  Ibidem, s. 100 – 101
25  Białek E. D., Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań, Kraków 2009, s. 93
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pochodzące z wyobraźni, myśli uczuć i woli. Dlatego też zadbanie o „jakość” naszych 
wyobrażeń, myśli, uczuć i intencji jest „kamieniem węgielnym” tego, co zbudujemy26. 
Wyjątkowo istotnymi elementami wychowania opartego na koncepcji R. Assagiolego 
stają się zarówno integralne podejście do siebie i świata, jak i połączenie ich z edukacją, 
traktowanie jako jedność, niekończący się proces rozwoju i samodoskonalenia, włączają-
cy całość wewnętrznych procesów oraz zewnętrzny świat27.

Twórcą duchowej pedagogii miłości jest Arthur Brühlmeier28 – szwajcarski dr pedagogiki 
i psychologii. W centrum wychowania jako pobudzenia i wspierania rozwoju ucznia sytuuje 
A. Brühlmeier za J. H. Pestalozzim miłość. W pierwszym rzędzie to, co rzeczywiście moty-
wuje człowieka do pozytywnego działania, to jego rozwinięte, ukształtowane serce. W nim 
bowiem zakorzeniona jest wyższa natura człowieka29. Pedagogia A. Brühlmeiera jest zatem 
pedagogią niezwykle optymistyczną jako pedagogika miłości, pedagogika serca, a przy tym 
w całej swojej pełni pedagogika ducha. Trzeba jednak samemu mieć serce, sferę własnego 
ducha, by pomóc uczniom w rozwoju mocy ich własnych serc i własnej duchowości. Twór-
ca duchowej pedagogii miłości wychowanie postrzega dychotomicznie, jako wychowanie 
funkcjonalne, czyli niezamierzone pedagogicznie wpływy środowiska oraz wychowanie in-
tencjonalne, będące wybiórczym ukierunkowaniem socjalizacji. Pedagog jest rzecznikiem 
porządku wartości absolutnych, toteż jego zadaniem staje się wpojenie ich swoim dzieciom 
i podopiecznym. Wychowanie oznacza dla niego rozwijanie w młodym człowieku takich 
pozytywnych sposobów zachowania, które bez wpływu wychowawcy nie wystąpiłby w 
ogóle, bądź wystąpiłyby w nieodpowiedni sposób. Jeżeli pedagogika chce mieć zatem swój 
wkład w duchowe kształcenie dziecka to znaczy rozwinąć jego wrażliwość artystyczną i 
kreatywność, ożywić jego życie uczuciowe, napełnić je bogactwem wewnętrznym obrazów 
i zakorzenić jego działanie w obiektywnych wartościach, to tylko przy udziale nauczyciela, 
który to wszystko w dużej części rozwinął już w sobie samym. Nikt nie może dać więcej niż 
posiada, nikt nie może pobudzić czegoś, co w nim nie jest żywe30.  

Podsumowanie
Podsumowując co jest istotne dla współczesnego wychowania dziecka należy podkreślić 

fakt, iż psychologia rozwoju człowieka nie pozostawia wątpliwości, że każde dziecko jest 
nie tylko istotą psycho-fizyczno-duchową ale nade wszystko posiadającą swoją indywidu-
alność. W związku z powyższym prawidłowy klimat wychowawczy kształtowany przez 
środowisko rodzinne czy społeczne w tym szkolne będzie musiał uwzględniać specyfikę 
faz rozwojowych oraz zapewnić zaspokojenie potrzeb emocjonalnych. W każdej koncepcji 
rozwoju płaszczyzna wychowawcza stanowi centrum rozwoju wszystkich sfer życia.

Współczesne poglądy na wychowanie dziecka i dzieciństwo nawiązują do koncepcji 
psychologii humanistycznej, która próbuje odkryć mocne strony człowieka i psychosyn-
tezy czyli ujęcia człowieka całościowo oraz mają charakter naturalistyczny. Podejmu-
jąc działania stricte wychowawcze, a więc nakierowane na zapewnienie harmonijnego 
rozwoju dziecka, kształtowanie postaw oraz formowanie dojrzałej osobowości należy 
pamiętać o jego sercu, w którym skupione są potrzeby emocjonalne, zwłaszcza potrzeba 

26  Ibidem, s. 107
27  Ibidem, s. 111
28  A. Brühlmeier., Edukacja humanistyczna, Kraków 1993, s.92
29  B. Śliwerski., Współczesne teorie i nurty wychowania, op. cit, s. 109
30  Ibidem, s. 111
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miłości. Dziecko, mimo niskiego poziomu sprawności intelektualnej – np. z niewykształ-
conym jeszcze myśleniem abstrakcyjnym potrzebuje wolności w nabywaniu wiedzy, 
umiejętności i możliwości rozwoju siebie swoim torem. Należy także respektować pod-
miotowość dziecka w relacji między wychowawcą a wychowankiem.

Streszczenie:
Dzieciństwo, a także sposoby oddziaływania pedagogicznego na dziecko, stały się 

obecnie popularnym tematem rozważań w naukach humanistycznych. Zanim pojawiła się 
psychologia humanistyczna i koncepcja rozwoju wg Malowa już w 1900 roku szwedzka 
pedagog E. Key zwróciła uwagę na niebagatelną rolę zaspokajania potrzeb psychicznych 
dziecka wypływających z jego indywidualnej natury. Współczesne nurty wychowania 
widzą konieczność traktowania dziecka w sposób holistyczny czyli zapewniania mu 
zrównoważonego rozwoju we wszystkich płaszczyznach życia. Celem wychowania jest 
zatem nie tylko kształcenie umysłu, ciała, osobowości i światopoglądu, ale nade wszyst-
ko inteligencji emocjonalnej i sfery duchowej. Podstawowym warunkiem harmonijnego 
rozwoju jest kształtowanie serca za pomocą miłości.

Streszczenie: rozwój dziecka, wychowanie, koncepcje pedagogiczne, potrzeby emo-
cjonalne

Summary:
Thinking about a child – selected concepts of New Education
Childhood and the ways of pedagogical influence to a child have become currently a 

popular issue of the look of humanities. Before human psychology and the concept of the 
Maslow’s theory of development appeared in 1900 a Swiss pedagogue E. Key had paid 
attention to a substantial function the feeding of psychological needs of a child outgoing 
from its individual human nature. Temporary trends of upbringing see the necessity of 
treating a child in a holistic way, consequently enshrinement of the balanced develop-
ment in all grounds of life. Therefore, the aim of upbringing is not only cultivating of the 
mind , body, or personality and worldview but most of all emotional intelligence and the 
spiritual sphere. The basic condition of harmonious development is the heart shaping by 
means of love.

Keywords: a child’s development, upbringing, pedagogical concepts, emotional needs
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OBRAZ OJCA W HOMILIACH
ŚW. JANA CHRYZOSTOMA

doktorantka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na kierunku Nauki o rodzinie, zainteresowa-
nia naukowe: teologia małżeństwa i rodziny, psychologia.

mgr Agnieszka Grygiel - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  

Wstęp
Jan Paweł II powiedział, że „bezpośrednimi wychowawcami w stosunku do swoich 

dzieci pozostają zawsze na pierwszym miejscu rodzice. Rodzice mają też w tej dziedzinie 
pierwsze i podstawowe uprawnienia”1. To matka i ojciec są najlepszymi nauczycielami 
życia. Oni wprowadzają dziecko w świat wartości, pomagają mu odkryć samego siebie, 
swoje mocne i słabe strony. 

Taki obraz wychowania funkcjonował również w czasach starożytnych. Jan Chryzo-
stom, zwany również Złotoustym- Ojciec Kościoła Wschodniego, również odnosił się w 
swym nauczaniu do spraw małżeńsko-rodzinnych. Chociaż żył na przełomie IV-V wieku 
to w swych homiliach zaprezentował ciekawy obraz ojcostwa, z którego z powodzeniem 
można czerpać do dziś. Ważnym wydaje się zauważenie bardzo odpowiedzialnej roli, 
jaką antiocheński Kaznodzieja przekazał ojcom. W swych dziełach mówi on o ojcu jako 
głowie rodziny, opiekunie małżonki i dobrym wychowawcy2. Ukazuje, że to właśnie na 
mężczyźnie ciąży ogromna odpowiedzialność za całą społeczność rodzinną. 

1. Ojciec jako przewodnik „domowego Kościoła”
Podstawowym zadaniem ojca w rodzinie jest naśladowanie Jezusa Chrystusa. Wynika 

to z faktu, że rodzina jest „kościołem domowym”. Potrzebuje więc osoby, która tak jak 
kapłan stanie nad nią i ją poprowadzi. Można by zapytać, skąd to porównanie? Jan Chry-
zostom jako pierwszy nazwał rodzinę „kościołem domowym”3. Mówi on, że rolą ojca jest 
„przeniesienie do rodziny chrześcijańskiej atmosfery kościoła”4. To mężczyzna ma zadbać 
o religijność członków rodziny, jego zadaniem jest więc prowadzenie rodzinnych modlitw 
oraz zachęcanie do czytania Pisma Świętego. Ma on sprawić, aby atmosfera panująca w 
domu była odzwierciedleniem tej, która panuje w Kościele. To on uczy szacunku, odpo-
wiedzialności za siebie nawzajem oraz ukazuje czym jest prawda. Jeżeli ojciec jest głową 
rodziny jego zadaniem jest przekazanie wartości takich jak pokora, cichość i łagodność. 

1  Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane, n. 16.
2  Por. H. Wójtowicz, Zadania rodziny chrześcijańskiej w nauczaniu św. Jana Chryzostoma, w: Vox Patrum 5 (1985), 

t. 8-9, s. 211-214.
3  S. Longosz, Rodzina Kościołem domowym w myśli św. Jana Chryzostoma, [w:] Vox Patrum 29 (2009), t.53-54, s. 281.
4  Tamże, s. 281.
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Określenie „Kościół domowy” bierze swój początek już w Piśmie Świętym. Dawniej lu-
dzie przyjmując wiarę robili to razem z całą swą rodziną, ze swym domem5. Poganie odnaj-
dywali Boga właśnie dzięki wspólnotą rodzinnym, które już wierzyły. Tworzące się wspól-
noty zbierały wiernych w prywatnych domach i tam odmawiano modlitwy. Tak zrodziło się 
określenie „domowy kościół”. Jest ono rozumiane jako „wspólnota promieniująca chrze-
ścijaństwem, żyjąca Chrystusem i ukazująca Go innym”6. Jak podaje Stanisław Longosz 
istnieje też drugi czynnik, który wpłynął na takie pojmowanie „domowego Kościoła”. Jest 
nim model rodziny, który ukształtował się w starożytnej tradycji grecko-rzymskiej i żydow-
skiej7. W dwóch przypadkach ojciec rodziny odgrywał tam bardzo istotną rolę. U Greków i 
Rzymian mężczyzna był odpowiedzialny za modlitwy, oddawanie czci bogom oraz za to, by 
utrzymywać kult przodków8. Podobnie miało to miejsce w rodzinie żydowskie, gdzie ojciec 
czytał Pismo i wyjaśniał je zebranym członkom rodziny oraz dbał o odmawianie wspól-
nej modlitwy9. Ten przykład stał się podstawą dla Jana Chryzostoma do nazwania rodziny 
„domowym Kościołem”. Można więc wyciągnąć wniosek, że to ojciec pełnił w domu rolę 
podobną do tej, którą w Kościele pełni kapłan, gdyż dba o religijny rozwój domowników. 

Złotousty zwraca uwagę na bardzo ciekawą rzecz, według niego, rodzinę można nazwać 
„Kościołem domowym” wtedy, gdy wszyscy członkowie rodziny wierzą w Boga10. Można 
powiedzieć, że stają się wtedy wspólnotą, która w życiu kieruje się tymi samymi zasadami 
i wyznaje te same prawdy oraz z tą samą gorliwością modli się i kocha tego samego Pana. 

Widzimy jak odpowiedzialna rola została powierzona właśnie ojcowi. Musi on pełnić ją z 
ogromnym poczuciem odpowiedzialności, gdyż jak podaje antiocheński kaznodzieja: „ po-
uczaj swą żonę, a w ten sposób będziesz zarządzać domem. Słuchaj co mówi Paweł: <<A 
jeśli [kobiety] chcą się czegoś nauczyć, niech zapytają w domu swych mężów>> (1Kor 14, 
35). Jeśli w ten sposób będziemy rozporządzać swoim domem, staniemy się również godni 
przewodzenia Kościołowi. Rodzina bowiem jest małym Kościołem”11. Ojciec ma obowiązek 
tłumaczenia prawd religijnych w domu. Takie zadanie zostało mu postawione. To on na wzór 
kapłana ma przewodniczyć modlitwą i czytać pismo, a także zachęcać do tej praktyki swą ro-
dzinę. Ma budować w domu atmosferę miłości i poszanowania dla drugiego człowieka. 

2. Ojciec jako opiekun małżonki
Bardzo ważnym zadaniem jakie ma spełnić mężczyzna jest dbałość o jego małżeń-

stwo. Ta funkcja scala rodzinę i jest dowodem prawdziwej miłości do swej małżonki. 
Gdy dzieci widzą, że rodzice darzą się prawdziwą miłością, rodzi się w nich poczucie 
bezpieczeństwa i stabilności emocjonalnej. Jak podaje Jan Gliściński „zgoda i miłość 
małżeńska są dla Chryzostoma ideałami”12. Celem związku staje się zatem dbałość o 
łączącą małżonków relacje. Dla dobrego zrozumienia nauki, antiocheńskiego kaznodziei 
należy określić specyfikę czasów w jakich tworzył. W starożytności małżeństwo było 
pojmowane jako ochrona przed rozpustą, a jego głównym cele było zrodzenie potom-

5  Por. Dz 16, 31-34; Dz 16,15.
6  S. Longosz, Rodzina Kościołem domowym w myśli św. Jana Chryzostoma, [w:] Vox Patrum 29 (2009), t.53-54, s. 283.
7  Tamże, s.281.
8  Por. Andrzej. P. Stefańczyk, Pater Familias, [w:] Człowiek w kulturze 22 (2011/2012), s.208.
9  Por. S. Longosz, Rodzina Kościołem domowym w myśli św. Jana Chryzostoma, [w:] Vox Patrum 29 (2009), t.53-54, s.281.
10  Por. Tamże, s.289.
11  Jan Chryzostom, In epistulam ad Ephesion hom. 20 ,6, PG 62, 143 cytowane za: S. Longosz, Rodzina Kościołem 

domowym w myśli św. Jana Chryzostoma, [w:] Vox Patrum 29 (2009), t.53-54 , s. 292.
12  J. Gliściński, Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Ojców Kościoła, [w:] Seminare 11 (1995) s. 55.
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stwa13. Chryzostom przychodzi jednak z nowym myśleniem. Podaje, że wytrwanie w 
małżeństwie jest możliwe tylko wtedy, gdy małżonków łączy miłość14. Mówi tak: „Tam, 
gdzie kwitnie gorąca miłość małżeńska, znika nawet cień niewierności, tam kochającemu 
własną żonę mężowi nie może się przydarzyć nawet myśl o zdradzie”15. Słowa te wska-
zują, jak ogromne znaczenie odgrywa prawdziwa, głęboka relacja jaką mają przeżywać 
małżonkowie. By można było zbudować tak piękną i trwałą wspólnotę należy rozpocząć 
od znalezienia kobiety, która będzie dobrą małżonką. Chryzostom podkreśla, że nie liczy 
się jej bogactwo a wnętrze. Podaje on, że należy „dołożyć wszelkich starań, abyś poślubił 
sobie uczciwą, cnotliwą i posłuszną kobietę”16. Wynika z tego, że wybór żony powinien 
być poprzedzony nie małym wysiłkiem, gdyż błędna decyzja może zaważyć na dalszych 
losach człowieka. Jan Złotousty w swoich rozważaniach opiera się na nauce płynącej z 
Biblii. Warto więc podkreślić, ze małżeństwo powołał sam Pan Bóg, który w Księdze Ro-
dzaju mówi: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią 
dla niego pomoc”17. Oznacza to, że człowiek powołany jest do życia w społeczeństwie, 
nie powinien żyć w samotności. Tym nakazem kierował się właśnie Jan Chryzostom w 
swoich pismach, gdy podkreślał, ze kobieta jest niezastąpiona pomocą dla swego męża. 
Należy jej się zatem szacunek i troska z jego strony.

Jakimi zasadami powinien więc kierować się mężczyzna przy wyborze małżonki?
Pierwszą istotną kwestia jest sprawa majątku. Chryzostom przestrzega, aby nie kiero-

wać się bogactwem kobiety przy wyborze. Napomina on tymi słowami: „Chcesz czerpać 
zyski z żony, i ani się nie wstydzisz, ani się nie czerwienisz? Nie chcesz ze wstydu za-
paść się pod ziemię, szukając tego rodzaju zysków?”18. Takie działanie uderza w dobro 
kobiety, gdyż jest ona potraktowana jak przedmiot, a nie jak podmiot w relacji. Warto 
podkreślić, że kobiety tamtych czasów nie zajmowały się sprawami pieniędzy, robili to 
mężczyźni. One natomiast miały „pilnować dobytku, strzec dochodów, dbać o dom”19. 
Ich rolą było dbanie o wewnętrzne sprawy rodziny. 

Równie istotna sprawą jest szukanie w przyszłej kandydatce na żonę „cnót duszy i szla-
chetności obyczajów”20. Zestaw takich cech miał zapewnić pokój i zgodę w przyszłym 
małżeństwie. To właśnie potrzebne jest do budowania głębokiej relacji między małżonka-
mi. Kobieta o takich cechach jest więc ogromna pomocą dla swego małżonka. Chryzostom 
podkreśla, że nie należy brać za żonę kobiety, która jest wyżej postawiona w hierarchii 
społecznej od mężczyzny, gdyż może powodować niepotrzebne napięcia w związku. Ra-
dzi natomiast wybrać kobietę, która odznacza się skromnością, uczciwością i prostotą oraz 
jest mu równa, gdyż taka żona „będzie umiała lepiej zarządzać niedostatkiem, niż inna 
bogactwem”21. Podkreśla również, że „Małżeństwo to wspólnota życia, a nie sklepikarskie 
interesy”22, a wybór kobiety bogatszej może powodować zbytnie zainteresowanie mająt-

13  T. Krynicka, Przymioty i zadania żony według Jana Chryzostoma, [w:] Vox Patrum 29 (2009), t. 53-54, s. 113.
14  Por. Tamże, s. 114.
15  Jan Chryzostom, In illud:„Propter fornicationes unus quisque suam uxorem habeat 5, PG 51, s. 216, cytowane za 

T. Krynicka, Przymioty i zadania żony według Jana Chryzostoma, [w:] Vox Patrum 29 (2009), t. 53-54, s. 113.
16  Jan Chryzostom, Quales ducendae sint uxores, CPG 4379, [w:] Vox Patrum 29 (2009) t.53-54, s. 607.
17  Rdz 2,18.
18  Jan Chryzostom, Quales ducendae sint uxores, CPG 4379, [w:] Vox Patrum 29 (2009) t.53-54, s. 610.
19  Tamże, s.610.
20  Tamże, s.611.
21  Tamże, s. 612.
22   Jan Chryzostom, Quales ducendae sint uxores 3, PG 51, 230 cytowane za T. Krynicka, Przymioty i zadania żony 

według Jana Chryzostoma, [w:] Vox Patrum 29 (2009), t. 53-54, s.113.
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kiem. Piękno fizyczne również nie jest priorytetem. Jak wskazuje Jan Złotousty jest ono 
tylko chwilowe i nie pokazuje prawdy o człowieku, mówi on: „Nie połączone z cnotą du-
szy, piękno ciała będzie w stanie pociągać męża przez dwadzieścia czy trzydzieści dni, nie 
dłużej. Lecz gdy wyjdzie na jaw jej niegodziwość, pryśnie cały czar miłości”23. Słowa te 
wskazują, że prawdziwą miłość może jedynie rozpalić piękno kobiecego wnętrza.

Widzimy, że znalezienie odpowiedniej kandydatki nie jest łatwe. Jednak z nauczania 
kaznodziei wynika, że zaślubiny nie są końcem tej drogi, bo o związek należy dbać i to 
szczególnie. Wymienia w swych homiliach szereg zadań, które ciążą na mężu. Przede 
wszystkim ma on odznaczać się wyrozumiałością względem małżonki24. To ojciec swym 
spokojem i opanowaniem daje bezpieczeństwo całej rodzinie. Fundamentalna relacja ro-
dzinna, czyli więź łącząca męża i żonę ma być budowana na przykładzie relacji Chrystu-
sa do Kościoła. Dlatego też mąż zajmuje miejsce głowy, kobieta zaś ciała. Jego miłość 
powinna być zatem szczególna, gdyż kocha on własne ciało. 

3. Ojciec jako wychowawca
W starożytności głównym celem małżeństwa było zrodzenie i wychowanie potom-

stwa. „Dziecko jest wyrazem Bożego błogosławieństwa. Dlatego dzieci są uważane 
za największe dobro każdego związku małżeńskiego”25. Jan Chryzostom zwracał na to 
szczególną uwagę, gdyż stworzy całe dzieło, które traktuje o wychowaniu. Warto pod-
kreślić, że obowiązkiem rodziców, jest przyłożenia ogromnej staranności do tego zadani. 
Ponieważ w jej wyniku ukształtowany zostanie nowy człowiek. Jak mówił Złotousty: 
„Jak malarze nad obrazem i rzeźbiarze nad posągiem pracują z wielkim wysiłkiem, tak 
i wy- ojcze i matko- musicie włożyć wiele starania w wychowanie swych dzieci, tych 
podziwu godnych obrazów. Malarze ustawiają tablice i dzień za dniem wodzą pędzlem 
według potrzeby, podobnie gorliwie pracują rzeźbiarze, usuwając to co zbyteczne, uzu-
pełniając braki. Tak i wy rodzice, jak wykonawcy pięknych posągów musicie wkładać 
wszystek trud, aby swe dzieci wychować na piękne obrazy Boga”26. Ten fragment daje 
dowód na to, że wychowanie to długi i trudny proces, ale bardzo wiele zależy właśnie od 
tego etapu. Rodzice, którzy go nie podejmują według Chryzostoma nie mogą nazywać 
siebie rodzicami27. Ważną kwestią jest też charakter jaki powinno nabrać wychowanie. W 
nauczaniu kaznodziei antiocheńskiego ma być ono religijne, czyli czerpać swe podstawy 
z nauczania biblijnego. Jego głównym celem jest dojście do zbawienia. 

Ojciec pełni bardzo istotną rolę w procesie wychowania dziecka. To zadanie rozpoczy-
na się już w momencie urodzenia, gdy rodzice wybierają mu imię. To trudne wyzwanie, 
ale ma nad nim czuwać właśnie ojciec, który sprawdza, aby wybrane imię było poboż-
ne28. Również on dogląda czy pociecha nie poświęca swojego wolnego czasu na pogań-
skie rozrywki. Dziecko nie powinno słuchać złych mitów czy opowieści, lecz należy mu 

23   Jan Chryzostom, Quales ducendae sint uxores 5, PG 51, 232 cytowane za T. Krynicka, Przymioty i zadania żony 
według Jana Chryzostoma, [w:] Vox Patrum 29 (2009), t. 53-54, s. 113.

24  Dem’yan Yatskov, Rola ojca na podstawie 20. homilii Jana Złotoustego na list św. Pawła do Efezjam, [w:] Vox 
Patrum 33 (2013), t.60, s.517.

25  P. Wygralak, Małżeństwo i rodzina w starożytnym Kościele, [w:] Teologia i moralność 11 (2016), s. 31.
26   Jan Chryzostom, O wychowaniu dzieci 6, tłum. W. Kania, [w:] Św. Jan Chryzostom, Wybor pism, Warszawa 1974, s. 164. 
27  P. Wygralak, Małżeństwo i rodzina w starożytnym Kościele, [w:] Teologia i moralność 11 (2016), s. 33.
28  A. Uciecha, Rodzina miejscem wychowania w traktacie pedagogicznym O wychowaniu dzieci św. Jana Chryzosto-

ma, [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne XIX/XX (1986-87), s. 76.
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opowiadać święte legendy29. Ta wskazówka przypomina, ze to rodzice odpowiedzialni 
są za religijne wychowanie swej pociech i nawet czytanie, bądź opowiadanie baśni czy 
legend może być środkiem do przekazywania wiedzy religijnej.

W procesie wychowawczym ojciec musi wpoić dziecku konkretne zasady, które staną 
się podstawą w dalszym życiu dziecka. W wyniku tych działań młody człowiek ma być 
świadomy swoich mocnych, ale także słabych stron. W swoim traktacie O wychowa-
niu Jan Chryzostom zaznacza kilka obszarów, o których trzeba pamiętać przy formowa-
niu dziecka. Zaznacza, że głównym celem tego procesu jest „wychowanie żołnierza dla 
Chrystusa”30. Przede wszystkim w dziecku należy wykształcić dystans do rzeczy mate-
rialnych, zdolność do bycia posłusznym rodzicom, ale również zwierzchnikom. Równie 
istotną sprawą jest wychowanie do czystości, gdyż wynika ona z szacunku do drugiego 
człowieka. Ojciec powinien także przekazać dziecku czym jest samodzielność, tak by 
trudne sytuacje nie były dla niego problemem.

Zakończenie
Jan Chryzostom w swoim nauczaniu bardzo dokładnie omówił rolę ojca w rodzinie. 

Nakreślił trzy podstawowe zadania, jakie musi spełnić każdy mężczyzna posiadający ro-
dzinę. Po pierwsze ma być jak kapłan, który prowadzi swoich wiernych. On także jest 
głównym nauczycielem wiary w rodzinie. Jego zadaniem jest modlitwa i czytania Pisma 
Świętego, a również tłumaczenie go pozostałym członkom rodziny. Kolejnym zadaniem 
jest dbanie o żonę, która szuka w swoim mężu oparcia. Gdy mężczyzna okazuje swej 
kobiecie czułość i bliskość, ona wie że może na nim polegać. Tym samym zapewnia jej i 
dzieciom stabilność emocjonalną i poczucie bezpieczeństwa, a to bardzo istotne w budo-
waniu wspólnego życia rodzinnego. 

Gdy mowa o dzieciach nie sposób nie poruszyć kwestii wychowania, które jest ostat-
nim zadaniem jakie musi wypełnić ojciec. Ważnym jest, aby zdawał sobie sprawę z po-
wagi tej misji. Jego rola w kształtowaniu młodej osoby jest niezastąpiona. To on przeka-
zuje dziecku wzorce zachowań i wartości. Kształtuje jego duszę.

Rodzi się więc pytanie czy w dzisiejszych czasach, Chryzostomowy model ojcostwa 
znalazłby zastosowanie. Wydaje się, że ta spójna wizja mogłaby stać się inspiracją dla 
dzisiejszego mężczyzny. Zwłaszcza, iż obecnie przeżywamy kryzys ojcostwa jako takie-
go. Być może poddanie szerszej dyskusji nauczania tego Świętego zwróciłoby większą 
uwagę na to, jak ogromne znaczenie ma rola ojca w rodzinie. 

Streszczenie:
Św. Jan Chryzostom to ważna postać dla czasów starożytnych. Jego homilie budziły ogromną 

ciekawość wśród ludzi tamtych czasów. Również współczesny człowiek może zaczerpnąć wiele 
mądrości z jego tekstów. Święty kaznodzieja pozostawił nam wiele homilii, które poruszają 
kwestie małżeństwa i rodziny. Jednym z tematów, który zostaje w nich ujęty jest również 
ojcostwo. Celem artykułu, będzie więc przedstawienie roli ojca w rodzinie. Nakreślony zostanie 
obraz ojca jako tego, który troszczyć się o rodzinę, jest jej oddanym i wiernym.

Słowa kluczowe: Św. Jan Chryzostom, rodzina, ojcostwo

29  Por. K. Kochańczyk-Bocińska, Traktat Jana Chryzostoma o wychowaniu dzieci i jego stosunek do Traktatu o 
wychowaniu dzieci Pseudo- Plutarcha, [w:] Vox Patrum 29 (2009), t. 53-54, s.399.

30  T. Kołosowski, Wychowanie religijno-moralne dzieci w rodzinie w świetle traktatu O wychowaniu dzieci św. Jana 
Chryzostoma, [w:] Seminare 17 (2001), s. 406.
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Summary:
The image of father in homilies of St. John Chrysostom. 
St. Jan Chryzostom is an important figure for ancient times. His homilies aroused great 

curiosity among the people of those times. Also a modern man can get a lot of wisdom 
from his texts. The holy preacher has left us many homilies that address the issues of 
marriage and the family. One of the subjects that is included in them is also paternity. The 
aim of the article will be to present the role of the father in the family. The father’s image 
will be outlined as the one who cares about the family, is devoted and faithful to her. 

Keywords: St. John Chysostom, family, fatherhood 
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POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI
ASYSTENTA RODZINY W POLSCE

Absolwentka kierunków: Historia, Politologia, Socjologia na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w 
Lublinie i podyplomowych studiów z Podstaw Prawa Ukraińskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół systemu politycznego i historii Ukrainy, ponadto 
funkcjonowania zawodowego i kompetencji społecznych asystentów rodzin i pracowników socjalnych.

mgr Sylwia Zubrzycka - UMCS Lublin 

Wprowadzenie
Przemiany społeczno-gospodarcze przełomu XX i XXI wieku spowodowały, że ilość 

klientów pomocy społecznej stale wzrastała. Podobnie jak liczba problemów, z którymi 
zgłaszali się do ośrodków opieki społecznej. Pojawiła się kwestia zbyt dużej ilości klien-
tów i zbyt małej ilości czasu, który pracownik socjalny mógł im poświęcić1. Brak czasu 
implikował niemożność dokładnego przyjrzenia się problemom klientów, jak również ich 
przyczynom. Praca z dużą liczbą środowisk (nawet 60), stały wzrost zakresu oczekiwań 
uniemożliwiały pracownikom socjalnym skuteczne pomaganie osobom znajdującym się 
w trudnym położeniu. Taka sytuacja determinowała ograniczenie wykonywanych czyn-
ności jedynie do działań papierkowo-biurokratycznych. Skutkowało to pozostawaniem 
klientów na lata w systemie pomocy społecznej, usamodzielnianiem się ich znikomej 
liczby, a także negatywnym społecznym odbiorem jej działań. Model organizacji opie-
ki nad dzieckiem i rodziną nie sprawdził się jako element systemu opieki społecznej. 
Oceniano go negatywnie ponieważ zauważono takie niekorzystne zjawiska jak: łatwość 
odbierania dzieci rodzinie, skupienie działań jedynie na dziecku, czy wzrost wskaźnika 
dzieci umieszczanych poza rodziną w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy w 
rodzinach zastępczych. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywano w dysfunkcji opiekuń-
czo-wychowawczej i niewydolności rodziców, zarówno tych o niskim, jak i o wysokim 
statusie materialnym2. W przypadku rodzin zagrożonych dysfunkcyjnością, próbowano 
znaleźć taki model pracy z rodziną, który pozwoliłby zrealizować poniższe założenia: 
podjęcie aktywności w celu zmiany sytuacji utrudniającej prawidłowe wykonywanie 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych; podejmowanie działań prowadzących do stworze-
nia bezpiecznych warunków życia i rozwoju dla własnych dzieci oraz stworzenie warun-
ków wyzwalających motywację i chęć do pracy nad sobą3. 

1  J. Szczepkowski, Praca socjalna. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, Toruń 2010, s. 31.
2  E. Wyrwich-Hejduk, Asystent w pracy socjalnej z rodziną, [w:] W kręgu zagadnień pracy socjalnej, A. Kwak, E. 

Wyrwich-Hejduk, Warszawa 2012, s. 237-238.
3  I. Krasiejko, Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiąza-

niach, Katowice 2011, s. 188.
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W zakresie wsparcia dziecka i rodziny wyróżniono następujące bariery systemowe: 
brak możliwości umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wszystkich 
dzieci kierowanych przez sąd, ze względu na zbyt małą ilość miejsc; niewielki odsetek 
dzieci powracających do biologicznych rodziców z placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych; brak adekwatnej oferty wsparcia dla rodzin wieloproblemowych; prowadzenie 
działań na poziomie skutków, a nie profilaktyki; stosowanie biernych form wsparcia im-
plikujących pogłębianie się w rodzinach zjawiska wielopokoleniowego uzależnienia od 
świadczeń opieki społecznej; dziedziczenie przez kolejne pokolenia osób korzystających 
z biernych form pomocy tzw. syndromu „wyuczonej bezradności”; znikome przygoto-
wanie do samodzielnego życia dzieci, wychowujących się w placówkach opiekuńczo-
-wychowawczych aż do ich usamodzielnienia; ponoszenie niewspółmiernie wysokich 
kosztów do uzyskiwanych rezultatów. Wskutek tych ustaleń założono, że głównym kry-
terium efektywnego oddziaływania na klienta opieki społecznej jest czas, który pracow-
nik socjalny powinien poświęcić na pracę z jednym środowiskiem. Czas jest istotny aby 
nawiązać profesjonalną, bliską relację z klientem, a także umożliwi znaczne zintensy-
fikowanie pracy socjalnej. Tego typu działania powinny skutkować zdobyciem dużego 
zaufania klienta, jak również ułatwić poznanie przyczyn jego trudnej, obecnej sytuacji 
życiowej oraz podjęcie prób usunięcia tych problemów4.

1. Wybrane projekty
Ze względu na to, że model opieki nad rodziną i dzieckiem w ramach pomocy spo-

łecznej nie sprawdził się, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaczęło poszukiwać 
nowych rozwiązań dotyczących wspierania rodziny. Szansą na prawidłowe realizowanie 
zadań z zakresu pracy socjalnej było zwiększenie liczby pracowników socjalnych, jak rów-
nież skoncentrowanie działalności na pracy z węższą kategorią klientów np. z rodzinami, 
osobami niepełnosprawnymi czy bezdomnymi. Specjalizacja tego rodzaju pozwoliła na 
efektywniejsze udzielanie pomocy. Stosowane dotychczas bierne formy wsparcia nie zdały 
egzaminu w wielu przypadkach. Zmiana postawy wyuczonej bezradności, dysfunkcyjnych 
wzorców postępowania, czy wychodzenie z wykluczenia społecznego wymagały nowych, 
niestandardowych, długofalowych działań. Pojawiła się potrzeba zastosowania aktywnych 
metod, kreowania motywacji do zmiany u klientów, a także kompleksowej pomocy rodzi-
nom w kooperacji z innymi instytucjami. Możliwość taka pojawiła się po przystąpieniu 
Polski do Unii Europejskiej, poprzez implementację europejskich programów mających 
na celu rozwój kapitału ludzkiego. Chodzi tutaj o takie programy jak: Sektorowy Program 
Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich (2004-2006) oraz Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki (2007–2013)5. Ich wdrażanie pozwoliło na korzystanie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego przez polskie ośrodki pomocy społecznej. W Polsce asystentura rodzin za-
częła funkcjonować od 2006 r. Początkowo były to pilotażowe projekty pracy socjalnej 
realizowane w ośrodkach opieki społecznej w Rudzie Śląskiej, Elblągu i Sopocie, a ich 
beneficjentami były rodziny z wieloma problemami. Od maja 2006 roku sopocki MOPS re-
alizował projekt „Asystent rodziny”. Zatrudniono 5 asystentów, a opieką objęto 17 rodzin. 

4  K. Łangowska, Dobre praktyki pracy z rodziną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni na przykładzie 
asystentury rodzin [w:] Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki i 
pomocy do wsparcia, A. Żukiewicz (red.), Kraków 2011, s. 188.

5  https://www.gov.pl/web/rodzina/sektorowy-program-operacyjny-rozwoj-zasobow-ludzkich-2004-2006 ; http://
www.kapitalludzki.gov.pl/o-programie/ [dostęp 4.12.2018 r.]
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Warunkiem partycypacji rodzin było wyrażenie zgody na udział i podpisanie kontraktu so-
cjalnego. Projekt był skierowany do rodzin mających trudności opiekuńczo – wychowaw-
cze, nie potrafiących prawidłowo prowadzić gospodarstwa domowego, w których poja-
wiały się różnego rodzaju dysfunkcje oraz zagrożenie koniecznością objęcia dzieci opieką 
zastępczą. W ramach projektu z rodzinami prowadzono: trening budżetowy polegający na 
wyuczeniu lub poprawie umiejętności gospodarowania środkami finansowymi, nauce pla-
nowania wydatków; trening prowadzenia gospodarstwa domowego dotyczący wyuczenia 
nawyków sprzątania mieszkania, dbania o higienę osobistą i otoczenia; trening żywnościo-
wy wiążący się z nauką przygotowywania racjonalnych posiłków, czy wspólnego spożywa-
nia posiłków; trening kompetencji wychowawczych polegający na umiejętności sprawowa-
nia prawidłowej opieki nad dziećmi. W wyniku zrealizowania projektu osiągnięte zostały 
następujące rezultaty: łagodzenie konsekwencji wychowania w rodzinach dysfunkcyjnych, 
przekazywanie właściwych wzorców dzieciom, polepszenie planowania wydatków rodzi-
ny, eliminacja lub redukcja zadłużeń za mieszkanie, energię elektryczną, gaz, uruchomienie 
dodatków mieszkaniowych, podjęcie różnego typu prac przez bezrobotnych członków ro-
dziny, jak również zmiana postawy klienta z roszczeniowej na gotową do współdziałania. 
Projekt zapobiegł ograniczeniu władzy rodzicielskiej i umieszczeniu dzieci w opiece za-
stępczej. Praca asystentów rodziny przyczyniła się do pozostania 18 dzieci w rodzinnym 
środowisku, dlatego Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Sopocie wysoko go 
ocenił6. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyróżniło powyższy projekt w 2007 roku, 
zwracając uwagę na wybitne i nowatorskie rozwiązania opieki społecznej. Po sukcesie so-
pockiego ośrodka pomocy społecznej, inne zainteresowały się pracą socjalną tego rodzaju, 
postarały się o unijne dofinansowanie i zaczęły realizować podobne projekty. W 2008 roku 
nastąpiła intensyfikacja pracy socjalnej z rodzinami z wieloma problemami. Implikowało to 
wielość podejmowanych oddolnych inicjatyw w ramach aktywności miejskich albo gmin-
nych ośrodków opieki społecznej. Podejmowane wysiłki koncentrowano przede wszystkim 
na wspieraniu klientów pomocy społecznej w usamodzielnianiu się i wychodzeniu z biedy. 

W dniach 31.11 – 1.12. 2009 roku w Gdyni odbyła się konferencja pt. Asystentura – 
„impuls do samozmiany” Innowacyjne formy działań stanowiące fundamenty pod nową 
politykę społeczną w Polsce. Wzięło w niej udział ponad 120 specjalistów, zarówno teo-
retyków jak i praktyków z terenu całej Polski zainteresowanych rolą asystenta rodziny 
w strukturze opieki społecznej. Była to pierwsza konferencja dotycząca tego tematu, na 
której zaprezentowano osiągnięcia własne, a także podjęto wspólne prace konferencyjno-
-warsztatowe w celu stworzenia coraz doskonalszego modelu asystentury. Na spotkaniu 
zestawiono i podsumowano dotychczasowe osiągnięcia odnoszące się do asystentury, 
które przedstawiały katalog nowatorskich metod i metodologii pracy, będących także 
sugestiami dla tworzonej ówcześnie Ustawy. Podczas wspólnych prac sformułowano 
zasadnicze cechy modelu asystentury takie jak: nastawienie na poszukiwanie przyczyn 
trudnej sytuacji, a nie na doraźne leczenie konsekwencji (dogłębna diagnoza); maksymal-
nie duża ilość czasu efektywnie poświęconemu danej rodzinie; stopniowe przygotowanie 
do zmiany postawy życiowej każdego członka rodziny; inna postawa profesjonalisty w 
stosunku do klienta, czyli przejście funkcji urzędnika do roli przyjaciela; praca na zaso-
bach każdego członka rodziny (nie na deficytach); praca z każdym członkiem rodziny; 
praca bez pośpiechu, małymi kroczkami; ukierunkowywanie rodziny w podejmowaniu 

6  Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w okresie 1.01 .- 31.12.2006.r, 
Sopot 2007, s.19-20. http://mopssopot.pl/wp-content/uploads/2015/11/SPR_2006.pdf [dostęp 4.12.2018r.]
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decyzji, wspieranie i wzmacnianie upodmiotowienia rodziny i jej członków oraz jej sa-
mostanowienia7. W konferencji uczestniczyły ośrodki pomocy społecznej realizujące in-
nowacyjne projekty z udziałem asystenta rodziny: MOPS Sopot z projektem „Asystent 
rodziny”, MOPS Gdynia z projektem „Rodzina bliżej siebie”, MOPS Częstochowa z 
nowatorską metodą – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, MOPS Poznań z 
projektem „Pomoc – Aktywizacja – Wsparcie”, MOPS Bydgoszcz z projektem „Krok 
do przodu”, MOPS Gdańsk z projektem „Systematycznie do przodu”, MOPS Elbląg z 
projektem „Od wykluczenia do usamodzielnienia”, MOPS Kraków z projektem „Pora 
na aktywność”, PCPR Koszalin z projektem „Pomocna dłoń plus”, PCPR/MOPS/GOPS 
Olsztyn z projektem „Nowy horyzont”8. Spośród wymienionych powyżej projektów 
zwłaszcza trzy pierwsze zasługują na uwagę.

W roku 2008 w Gdyni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczęto realizację 
projektu „Rodzina bliżej siebie”. Był on realizowany w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki, a finansowany z unijnych środków z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Głównym założeniem projektu było zmniejszenie liczby dzieci, które co roku 
trafiały do różnych instytucji świadczących całodobową opiekę. Beneficjentami projektu 
zostało 30 rodzin, w których występowały liczne problemy, a ich stopień zaawansowania 
był dość wysoki. Chodzi tutaj o takie rodziny, gdzie więzi zostały naderwane lub zerwa-
ne, groził im rozpad, a także realne niebezpieczeństwo odebrania dzieci i umieszczenie 
ich w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Najistotniejszym celem tego projektu 
było dążenie do pozostania w naturalnych środowiskach (rodzinach) 84 dzieci z 30 rodzin 
korzystających z pomocy finansowej gdyńskiego MOPS-u. W ramach tego projektu za-
trudniono 6 pracowników socjalnych, którzy jednocześnie wypełniali rolę asystentów ro-
dziny, a każdy z nich miał pod opieką 5 rodzin9. Asystenci rodziny wywodzili się spośród 
pracowników socjalnych danego ośrodka, co oznaczało, że poza zadaniami przypisanymi 
asystentowi świadczyli oni również wsparcie finansowe swoim klientom. Kandydaci na 
asystentów brali udział w cyklu szkoleń. Szkolenia koncentrowały się na intensywnej pra-
cy socjalnej, skupiały się na metodzie indywidualnego przypadku oraz pracy z każdym 
członkiem rodziny. Ponadto obejmowały one treningi dotyczące budowania relacji asy-
stent - rodzina, mediacji, negocjacji, formułowania kontraktu, czy indywidualnych planów 
korekcyjnych. W celu udzielania wsparcia w Gdyni powołano odrębną komórkę organiza-
cyjną – zespół projektowy asystentów, który był prowadzony przez koordynatora projektu.

Zakres obowiązków asystentów był następujący: po pierwsze - rozpoznanie i ustalenie 
potrzeb rodzin; po drugie - opracowywanie i prowadzenie kontraktów socjalnych; po 
trzecie - podejmowanie działań w celu poprawy sytuacji beneficjentów; po czwarte - re-
gularny udział w spotkaniach zespołu projektowego; po piąte - uczestnictwo w szkole-
niach; po szóste - kierowanie się dobrem rodzin. Pierwsza grupa zadań polegała na szcze-
gółowej diagnozie rodzin, określeniu zasobów jej poszczególnych członków, a także naj-
bliższej społeczności. Istotne było wspólne wypracowaniu celów rodziny wynikających 
z jej potrzeb. Druga dotyczyła stworzenia kontraktów socjalnych dopasowanych do in-
dywidualnych potrzeb rodzin, czyli wspólnie ustalenie planu działania w formie pisem-

7  K. Łangowska, Dobre praktyki, dz. cyt., s. 189-190.
8  M. Rudnik, Asystentura rodziny realizowana w ośrodkach pomocy społecznej w Polsce, [w:] Asystentura rodziny – 

nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce, M. Szpunar (red.), Gdynia 2011, s. 26; http://www.mopsgdynia.
pl/52-uncategorised/1026-1023 [dostęp 4.12. 2018 r.]

9  K. Łangowska, Dobre praktyki, dz. cyt., , s. 189.
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nej. Asystent miał motywować do wykonywania wspólnie ustalonych zadań, doradzać i 
wspierać beneficjentów w chwilach niepowodzeń. Trzecia wiązała się z motywowaniem 
klientów do wypełniania ustaleń kontraktu socjalnego oraz udziału w proponowanych 
formach wsparcia. Czwarta stanowiła element wsparcia o charakterze merytorycznym, 
organizacyjnym i emocjonalnym dla asystenta. Piąta dotyczyła doskonalenia warsztatu 
pracy własnej i była częścią profesjonalizacji roli zawodowej asystenta. Natomiast osta-
nia miała na celu zaakcentowanie ram etycznych pracy asystenta10. 

Praca asystentów z rodziną przebiegała w kilku etapach. Na początku konieczne było 
dokonanie pogłębionej analizy problemów danej rodziny. Asystent musiał dobrze poznać 
środowisko rodziny, każdego z domowników, oraz relacje panujące między nimi. Potem na-
leżało dokonać oceny zasobów indywidualnych i grupowych rodziny. Następnie trzeba było 
przeprowadzić analizę SWOT. Kolejny krok stanowiło stworzenie tzw. łańcucha przyczyno-
wo – skutkowego wskazującego związki między problemami w rodzinie. Następnie asystent 
prezentował je klientom i wspólnie z nimi ustalał kolejność i metody rozwiązania danych 
problemów. Najważniejszym etapem było ustalenie i podpisanie kontraktu socjalnego, gdzie 
ustalono tzw. „ścieżki reintegracji”. Podpisywano go ze wszystkimi członkami rodziny, któ-
rzy ukończyli 15 lat. Poza kontraktem każda rodzina miała konkretny, indywidualny plan 
pracy z rodziną, uwzględniający kooperację w zespole interdyscyplinarnym, gdzie mieli się 
znaleźć np. pedagog szkolny, kurator sądowy, czy psycholog. Potem praca asystenta pole-
gała na stałym motywowaniu i wspieraniu beneficjentów w realizowaniu ustaleń planu11. 
Beneficjenci tego projektu mieli możliwość skorzystania z różnych form aktywnej integracji 
np. szkoły dla rodziny, szkoły dla ojców, szkoleń i kursów czy doradztwa zawodowego12. 

Najważniejszym rezultatem wdrożonego projektu było zmniejszenie13 napływu dzieci 
do placówek opiekuńczo-wychowawczych, jak również stworzenie możliwości ich wy-
chowania i rozwoju w środowiskach naturalnych, czyli rodzinach.

Ze względu na to, że projekt się sprawdził kontynuowano go w rozszerzonej formie w 
2009 r. Zatrudniono wtedy 17 asystentów rodzin i 2 asystentów osób usamodzielnianych. 
Ich pomoc objęła 102 rodziny i 20 usamodzielnianych wychowanków opuszczających ro-
dziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze. Zastosowane w projekcie meto-
dy i formuła oddziaływania na rodziny okazały się niebywale efektywne, co skutkowało 
kontynuowaniem projektu w 2010 r. Rozszerzono wówczas jego oddziaływanie, dzieląc 
na trzy panele: asystentura rodzin zagrożonych dezintegracją i osób usamodzielnianych; 
doradztwo osób niepełnosprawnych i asystentura rodzin zagrożonych bezdomnością.

10  K. Łangowska, Asystent rodziny jako nowa metoda pracy społecznej w Polsce [w:] Asystentura rodziny nowator-
ska metoda pomocy społecznej, M. Szpunar (red.), Gdynia 2011, s. 12-13.

11  M. Ciczkowska-Giedziun, Praca socjalno-wychowawcza z rodziną. Od teorii do praktyki, Olsztyn 2016, s. 150.
12  Szkoła dla rodziny (I, II i III stopień). W Szkole dla rodziny I stopnia celem jest podnoszenie kompetencji opie-

kuńczo-wychowawczych, uświadamianie potrzeb dziecka, uświadamianie właściwych postaw rodzicielskich, wy-
kształcenie umiejętności odpowiedniej komunikacji z dzieckiem , czy umiejętności stosowania nagród i kar. Cel 
Szkoły dla rodziny II stopnia stanowi podniesienie kompetencji osobistych i społecznych rodziców w pełnieniu 
roli wychowawczej w pełnieniu roli wychowawczej w rodzinie, podnoszenie umiejętności wychowawczych ro-
dziców oraz ich poczucia własnej wartości. Celem Szkoły III stopnia jest podniesienie umiejętności rodziców w 
zakresie relacji z dzieckiem w obszarach: skuteczności nagród i kar, pracy na własnych zasobach dziecka i rodzica 
oraz umiejętność wyjścia z narzuconych ról. Natomiast zadaniem Szkoły dla ojców jest wzmacnianie roli ojca w 
relacjach z dzieckiem (w rodzinie pełnej, niepełnej, rekonstruowanej), rozwój emocjonalnej świadomości, a także 
podniesienie ogólnych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. K. Łangowska, Dobre praktyki, dz. cyt., s. 193.

13  Na początku projektu zakładano, że z 84 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdzie się 35. Pod-
czas trwania projektu do domów dziecka trafiło jedynie 3 dzieci. Tamże, s. 190.
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Pierwszy z nich stanowił największą część projektu, w jego ramach pomocą objęto 
105 rodzin14. 

W Częstochowie realizacja projektu „Asystent rodziny” rozpoczęła się 1 kwietnia 2009 
r. To przedsięwzięcie było finansowane z budżetu miasta. Model asystentury częstochow-
skiej miał specyficzny charakter, ponieważ wówczas jako jedyny w Polsce popularyzował 
metodę „podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach”. Według jej założeń zadaniem 
asystenta jest pomoc klientowi w dostrzeżeniu i uświadomieniu sobie, że dysponuje on za-
sobami, możliwościami, a także, że jest w stanie sam sobie skutecznie poradzić. Asystent 
nie wchodzi tu w rolę eksperta, niewiele doradza, nie moralizuje, nie prowadzi treningu 
ani nie przeprowadza konfrontacji15. Ta metoda to praktyczne zastosowanie empower-
mentu, który zakłada odkrywanie i wzmacnianie mocnych stron rodziny, jej kompetencji, 
zdolności oraz możliwości. Klient jest traktowany jak osoba, która najlepiej może decy-
dować o swoim życiu. Stosuje się tutaj takie techniki pracy jak np. komplementowanie, 
wzmacnianie, skalowanie, informowanie, rozszerzanie kontaktów, czy pomoc w załatwia-
niu urzędowych spraw. Technika komplementowania polega na chwaleniu wszelakich po-
zytywnych zmian w działaniu, natomiast wzmacniania na wskazywaniu tzw. wyjątków 
czyli sytuacji, w których klient sobie poradził. Stosując tą metodę w swojej pracy asystent 
tak prowadzi rozmowę aby nie krytykować, nie pouczać, nie oceniać i nie moralizować, 
co sprzyja nawiązaniu pozytywnych relacji. Początkowo spotyka się on z osobami doro-
słymi z rodziny, potem z dziećmi. Problem rodziny to problem jej wszystkich członków16.

W Częstochowie na potrzeby realizacji projektu zatrudniono spośród pracowników 
socjalnych danego ośrodka 5 asystentów, którzy pracowali z 25 rodzinami. Oznaczało, że 
oprócz zadań zleconych asystentowi świadczyli oni jeszcze wsparcie finansowe swoim 
klientom. Głównym celem projektu były działania związane z dążeniem do usamodziel-
nienia się rodzin oraz umożliwienia pozostania w nich dzieci. Kandydaci na asystentów 
brali udział w szkoleniu z zakresu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Na 
czas trwania projektu w Częstochowie powołano oddzielną komórkę organizacyjną – 
„Zespół asystentów” funkcjonujący w strukturach Działu Innowacyjnej Pracy Środowi-
skowej. Ponadto asystenci mieli możliwość korzystania ze wsparcia o charakterze kon-
sultacyjno-superwizyjnym ze strony koordynatora projektu i konsultanta metodycznego. 
Koordynator był dostępny codziennie i omawiał z asystentem bieżące sprawy. Konsultant 
metodyczny na początku trwania projektu (przez 3 miesiące) spotykał się ze wszystkimi 
asystentami raz na tydzień, później raz na miesiąc17.

Pracując z beneficjentami projektu asystent był nie tylko „przyjacielem” ale także wy-
pełniał rolę konsultanta. Była to rola „coucha” mającego za zadanie zmianę członków ro-
dziny do swojej sprawczości, podniesienie ich samooceny, poczucia wpływu na własne 
życie, czy motywowanie do aktywnych działań. Asystent nie stawiał się w pozycji eksperta.

Realizacja projektu przebiegała w kilku etapach: kontakt z rodziną; zgoda rodziny na 
uczestnictwo w projekcie; realizacja planu pomocy rodzinie; oddalenie się od rodziny. 
Pierwszy etap – kontakt z rodziną miał miejsce w domu rodziny, w towarzystwie pracow-

14  Tamże, s. 191-192.
15  W. Krauze, Wdrożenie metody pracy „Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach” w projekcie „Asystent ro-

dziny” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie [w:] Rola pracy socjalnej w przeciwdziałaniu 
zjawisku wykluczenia społecznego, D. Błasiak, I. Piątkowska-Lipka (red.), Katowice 2012, s. 174.

16  K. Łangowska, Asystent rodziny, dz. cyt., s. 32.
17 Tamże, s.29.
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nika socjalnego, który przedstawiał asystenta danej rodzinie i wyjaśniał jej zasady udzia-
łu w projekcie. Asystent zaznajamiał się z sytuacją opiekuńczo-wychowawczą i bytową 
rodziny. Drugi polegał na spotkaniach rodziny z asystentem, rozmowach, wyrażeniu pi-
semnej zgody na uczestnictwo w projekcie. Asystent na tym etapie nie stawiał żadnych 
warunków, a jedynie wspierał rodzinę w poszukiwaniu rozwiązań ich problemów. Po 
rozeznaniu sytuacji w rodzinie asystent razem z nią opracowywał plan pracy. Podczas 
przygotowywania planu konieczne było uwzględnienie aspektu indywidualizmu każdego 
członka rodziny. Trzeci etap dotyczył realizacji planu pomocy, prowadzenia działań o 
charakterze wspierającym i motywującym beneficjentów do osiągania celów w tempie 
dostosowanym do ich możliwości, przy zastosowaniu technik PSR np. pytania o zmianę, 
pytania o kolejny krok, czy obrazowania. Natomiast ostatni wiązał się z oddaleniem się 
od rodziny i zakończeniem współpracy18. 

Najistotniejszy rezultat tego projektu to wzrost kompetencji opiekuńczo-wychowaw-
czych rodziców, co implikowało w znacznym stopniu wychodzenie rodzin z systemu 
opieki społecznej. 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu w 2009 r. rozpoczęto wdrażanie 
projektu systemowego „Pomoc – Aktywizacja – Wsparcie”. Realizowano go w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a finansowano z unijnych środków z Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu była poprawa dostępu do rynku 
pracy jednostkom zagrożonym wykluczeniem społecznym, nie pracującym, korzystają-
cym z opieki społecznej. Natomiast założenia projektu to: wzrost umiejętności w zakresie 
pełnienia ról społecznych; rozwój postawy samodzielności oraz wzrost kompetencji i 
kwalifikacji zawodowych wśród ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym19. Jed-
ną z grup beneficjentów były osoby z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowaw-
czych. W ramach tego projektu zatrudniono 5 pracowników socjalnych równocześnie 
wypełniających rolę asystentów rodziny, a opieką objęto 58 rodzin20. Asystenci rodziny 
rekrutowali się z grona pracowników socjalnych ośrodka, co oznaczało, że oprócz zadań 
przypisanych asystentowi świadczyli oni również wsparcie finansowe beneficjentom pro-
jektu. Poznańska asystentura obejmowała świadczenie pomocy w zakresie: zmiany sa-
mooceny uczestników projektu, podniesienia poczucia wpływu na własne życie, pomocy 
w rozwiązaniu elementarnych problemów socjalnych, wspierania aktywności społecznej, 
motywowania do zmieniania sytuacji życiowej, poszukiwania, podejmowania oraz utrzy-
mywania pracy zarobkowej, zapewnienie opieki nad dzieckiem, sfinansowania kosztów 
pobytu dziecka w świetlicach, klubach oraz innych zorganizowanych formach opieki, 
czy wypoczynku dla dzieci i młodzieży21. W Poznaniu sformułowano katalog działań 
asystenta, według którego powinien: wzmocnić rodzinę, służyć jej radą, kooperować 
z rodziną za jej zgodą, wspierać ją we wprowadzaniu prawidłowych zachowań, ustalić 
jej mocne strony, czy kolejność podejmowanych działań. Jednakże na początku przede 
wszystkim konieczne jest wspieranie beneficjentów w rozwiązywaniu ich elementarnych 

18  W. Krauze, Wdrożenie metody, dz. cyt., s. 175-176; W. Krauze, Asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Częstochowie [w:] Praca socjalna i wolontariat w pomocy społecznej, M. Mirowska (red.), Częstochowa 2010, s. 162.

19 http://www.poznan.pl/mim/s8a/pomoc-aktywizacja-wsparcie-projekt-realizowany-w-ramach-po-
kl,p,1025,5634,15332.html [dostęp 4.12.2018 r.]

20  M. Lasota, Asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu [w:] Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa 
usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki i pomocy do wsparcia, A. Żukiewicz (red.), Kraków 2011, s. 161, 163.

21  Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w 2009 roku, Poznań 2009, s. 33-
34, https://mopr.poznan.pl/wp-content/uploads/2014/12/2009.pdf [dostęp 4.12.2018 r.]
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problemów i trudności życiowych. Oznaczało to, że asystent koncentrował się głównie 
na wspieraniu (empatycznym rozumieniu i towarzyszeniu rodzinie), wspomaganiu (tre-
nowaniu życiowych umiejętności rodziny), czy motywowaniu do zmiany (podjęciu dzia-
łań własnych przez rodzinę, aby rozwiązać problem). Pracując z rodzinami nie mógł on 
rozwiązywać problemów rodzin bez ich udziału oraz rozliczać ich z podjętych działań. 
Na czas trwania projektu w utworzono oddzielną komórkę organizacyjną – zespół pro-
jektowy asystentów, na czele którego stał koordynator projektu. Asystenci byli objęci 
wsparciem w formie comiesięcznej grupowej superwizji. Wykonywanie zadań projekto-
wych implikowało konieczność interdyscyplinarnego współdziałania z innymi przedsta-
wicielami służb społecznych np. pracownikiem socjalnym, czy psychologiem. Efektem 
tej kooperacji było wspólne ustalenie planu działania.

Współpraca asystenta z rodziną przebiegała w kliku etapach: pierwszy – poznanie 
rodziny, polegał na ujawnieniu problemów wymagających rozwiązania; drugi – praca 
nad zmianą, dotyczył wspólnych działań w celu poprawy sytuacji; trzeci – domykanie 
współpracy wiązał sie ze stopniowym wycofywaniem się z niej. 

Realizacja projektu przyniosła wiele pozytywnych efektów np. w postaci podniesienia 
u rodzin poziomu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych czy poprawy funkcjonowa-
nia dzieci w rodzinie. Implikowało to kontynuację projektu w 2010 roku, kiedy zatrud-
niono 7 asystentów i oddano im pod opiekę 85 rodzin. W 2011 roku zrealizowano trzecią 
edycję projektu, w którym pracował 1 asystent z 10 rodzinami22.

Zakończenie
Zrealizowane projekty przyniosły wieloaspektowe rezultaty. Najistotniejszym z nich 

było zredukowanie liczby dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych, a także stworzenie im możliwości rozwoju i wychowywania się w środowiskach 
naturalnych – ich rodzinach. U uczestników projektów doszło do podniesienia umiejętno-
ści opiekuńczo-wychowawczych, wzrostu poczucia kompetencji wychowawczych, czy 
prowadzenia gospodarstwa domowego oraz polepszenie funkcjonowania dzieci w rodzi-
nie. Beneficjenci nabyli lub podnieśli umiejętność radzenia sobie z różnymi trudnościami 
i problemami życia codziennego, jak również wiedzę dotyczącą jak, gdzie i u kogo w ra-
zie potrzeby można uzyskać profesjonalną poradę i pomoc. Kolejne efekty to osiągnięcie 
samodzielności w realizacji spraw na rzecz rodziny, utrzymywanie w rodzinie pozytyw-
nych interakcji, wzrost motywacji do zmian, jak również odzyskanie poczucia kontroli 
nad własnym życiem. Niektórzy beneficjenci projektów kontynuowali naukę, udało im 
się także znaleźć zatrudnienie. Na korzyść zmieniły się relacje rodzinne, członkowie ro-
dziny nauczyli się spędzać konstruktywnie czas ze swoimi dziećmi, które zaczęły coraz 
lepiej funkcjonować w środowisku szkolnym. Dzieci uzyskiwały coraz lepsze wyniki 
w szkole, a dorośli w dużo większym stopniu interesowali się ich postępami w nauce. 
Doszło do przeobrażeń w funkcjonowaniu gospodarstwa domowego np. wspólne dbanie 
o ład i porządek, odnowienie mieszkania itp. Istotną zmianą było uregulowanie spraw 
urzędowych i sądowych, np. złożenie wniosków o świadczenia rodzinne, rozłożenie na 
dogodne raty zadłużeń za mieszkanie, czy media oraz ich spłacanie, a nawet podłączenie 
energii elektrycznej. W ramach zrealizowanych projektów sprawdziła się zastosowana 
forma profilaktyki środowiskowej. Poświęcenie większej ilości czasu na oddziaływanie 
na każdego beneficjenta, umożliwiło zintensyfikowanie pracy socjalnej. Ze względu na 

22  M. Lasota, Asystent rodziny, dz. cyt., s. 162-163.



ARTYKUŁYARTICLES

129

to, asystent mógł przeznaczyć odpowiednią ilość czasu na sformułowanie szczegółowej 
diagnozy każdej rodziny, pozwoliło to także na wskazanie klientom przyczyn ich trudnej 
sytuacji. Więcej czasu poświęcane każdej rodzinie umożliwiało odpowiednie zmotywo-
wanie beneficjentów, a także zaangażowanie ich w proces wypracowywania realnego 
sposobu wyjścia z problemów. Czas pozwolił asystentowi na ciągłe wspieranie i motywo-
wanie członków rodziny w ich dążeniu do realizacji wytyczonych celów. Konsekwencją 
takich działań było przede wszystkim zredukowanie ciągłego napływu dzieci do placó-
wek opiekuńczych. Wielu beneficjentów uniezależniło się całkowicie od wsparcia opieki 
społecznej. Część klientów pod wpływem pracy z asystentem rodziny podjęła decyzje 
dotyczące walki z uzależnieniem np. od alkoholu i poddała się terapii dziennej lub w 
ośrodku zamkniętym. Realizacja projektów przyniosła także efekty o charakterze psy-
chologicznym. U beneficjentów nastąpił wzrost samooceny, zmieniła się percepcja wła-
snych potrzeb, zniknęły bariery w kontaktach społecznych, czy niechęć do podejmowania 
zmian własnej sytuacji życiowej. Wyeliminowany został opór do współpracy z osobami z 
zewnątrz. Doszło także do zmiany wizerunku pracownika socjalnego, z „urzędnika” stał 
się „przyjacielem”, potrafiącym zdobyć pełne zaufanie swoich klientów 23.

Na zakończenie należy podkreślić, że ewaluacja wszystkich zrealizowanych w Pol-
sce projektów24 dotyczących asystentury, potwierdziła skuteczność działań asystentów 
rodziny. Zauważono także, trzy wymiary asystentury; profilaktyczny, interwencyjny (za-
pobiega umieszczaniu dzieci w placówkach opiekuńczych) i reintegracyjny (pozwala na 
powrót klientów do życia społecznego i zawodowego). Natomiast dla władz samorzą-
dowych istotne znaczenie miał fakt, że profilaktyczna praca asystenta z rodzinami de-
terminuje duże oszczędności finansowe. Pozytywna ocena projektów i ich rezultatów w 
środowiskach lokalnych, implikowała przetworzenie pracy pilotażowej w systematyczną 
usługę systemu opieki społecznej, a także rozwój kooperacji z samorządem oraz innymi 
instytucjami pomocowymi25. 

Streszczenie:
Na przełomie XX i XXI wieku zauważono, że model organizacji opieki nad dziec-

kiem i rodziną nie sprawdził się jako element systemu opieki społecznej. Oceniano go 
negatywnie ponieważ zauważono takie niekorzystne zjawiska jak: łatwość odbierania 
dzieci rodzinie, skupienie działań jedynie na dziecku, czy wzrost wskaźnika dzieci 

23  Zob. szerzej: M. Rudnik, dz. cyt., s. 36-37; K. Łangowska, Dobre praktyki, dz. cyt., s. 190; . Ciczkowska-Giedziun, dz. cyt., s. 151.
24  Wymienione powyżej projekty nie były jedynymi w Polsce. Do podobnych przedsięwzięć realizowanych w podob-

nym czasie należały: GOPS Chojnice z projektem „Moja przyszłość- aktywność”, OPS Warszawa z projektem „Z 
rodziną mogę więcej”, GOPS Bobolice z projektem „Pomocna dłoń plus”, GOPS Borne Sulinowo z projektem „Roz-
wój i upowszechnianie aktywnej integracji w Powiecie Szczecineckim”, GOPS Człuchów z projektem „Promocja In-
tegracji Społecznej na terenie miasta Człuchowa”, Gmina Kowale Oleckie z projektem „”Integracja Społeczna szansą 
na lepsze jutro”, MOPS i PCPR w Dobrym Mieście w Olsztynie z projektem „Środowiskowa pomoc dla rodzin z ma-
łoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych w gminie Dobre Miasto”, MOPS Cieszyn z projektem „Przygotowanie 
grupy wolontariuszy do pracy asystentów w rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego”, Federacja na rzecz reintegracji społecznej Warszawa z projektem „Druga szansa”, MOPS 
Stalowa Wola z projektem „Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola”, OPS Warszawa z projektem „Aktywizacja 
społeczna i zawodowa osób pozostających bez pracy w dzielnicy Bielany m. st. Warszawy”, Diecezjalna Fundacja 
Obrony Życia Opole z projektem „W trosce o przyszłość dziecka”, GOPS Radomyśl Wielki z projektem „Czas na 
aktywność”, GOPS Głuchołazy z projektem „Rodzinne ABC”. M. Rudnik, dz. cyt., s. 38-39.

25  A. Dębska-Cenian, Asystowanie – rozważania na temat istoty tego silnie zindywidualizowanego wsparcia, [w:] 
Asystentura rodziny nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce, M. Szpunar (red.), Gdynia 2011, s. 71.
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umieszczanych poza rodziną w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w 
rodzinach zastępczych. W związku z tym zaczęto poszukiwać nowych rozwiązań doty-
czących wsparcia rodziny. Takie rozwiązanie się pojawiło w postaci asystenta rodziny, 
nowego zawodu, który rozpoczął swoje funkcjonowanie w Polsce w 2006 roku. Począt-
kowo w ramach pilotażowych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 
Stanowiły one nowatorskie wybitne rozwiązania w systemie pomocy społecznej.

Słowa kluczowe: pomoc społeczna, opieka społeczna, asystent rodziny, pracownik 
socjalny, towarzyszenie, wspieranie, projekty unijne, rodzina, rodzice, dziecko, dzieci, 

Summary:
Beginnings of a family assistant in Poland
At the turn of the 20th and 21st centuries, it was noticed that the model of organization 

of child and family care did not work as an element of the social welfare system. It was 
assessed negatively because such unfavorable phenomena as: the ease of taking children 
away from the family, focusing only on the child, or the increase in the ratio of children 
placed outside the family in care and education institutions or in foster families was noti-
ced. In connection with this, new solutions for family support were sought. Such a solu-
tion appeared in the form of a family assistant, a new profession that began its operation 
in Poland in 2006. Initially as part of pilot projects financed from European Union funds. 
They were innovative outstanding solutions in the social welfare system.

Keywords: social assistance, social welfare, family assistant, social worker, accompa-
nying, supporting, EU projects, family, parents, child, children
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OJCOSTWO PRAWNIE NIEUSTALONE,
A REALIZACJA OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO

- KOMENTARZ DO ART. 143 K. R. I O.
 Maciej Długosz - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Student IV roku prawa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i jest aktywnym uczestnikiem ogólnokrajo-
wego studenckiego ruchu naukowego, będąc uczestnikiem licznych konferencji naukowych i autorem recenzowa-
nych publikacji naukowych. Tematyka przedmiotowych wywodów oscyluje wokół problematyki prawa karnego, 
prawa administracyjnego ze szczególnym naciskiem na instytucję Służby Cywilnej i jej historii, a także prawa kon-
stytucyjnego w przedmiocie prawnoustrojowej roli Senatu w systemie organów władzy publicznej. Dodatkowym 
polem działania jest organizacja wydarzeń naukowych z zakresu kryminologii i kryminalistyki, a także problematyki 
instytucji mediacji w polskim porządku prawnym, gdzie można wymienić VIII Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych 
Kryminalistyki, I Świętokrzyski Kongres Młodych Karnistów oraz Kieleckie Dni Mediacji. Prowadząc przedmioto-
wą działalność autor uczestniczy, także czynnie w życiu Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania UJK będąc 
reprezentantem grona studenckiego w Radzie Wydziału tejże instytucji oraz pełni funkcję Prezesa Studenckiego 
Koła Naukowego Nauk Penalnych i Penitencjarystyki, a także Sekretarza Wydziałowej Rady Samorządu Studentów 
Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania UJK w kadencji 2019/2020. Autor został także tegorocznym laureatem 
nagrody Talent Świętokrzyski przyznawanej wybitnie uzdolnionym studentom.

Wstęp
Rodzina, jako podstawowa komórka społeczna stanowi od wieków przedmiot rozwa-

żań przedstawicieli, różnych dyscyplin wiedzy i podlega ciągłej aktualizacji ze względu 
na zmieniające się uwarunkowania społeczno-kulturowe. Przedmiotowe refleksje poru-
szają kwestie zarówno przedmiotowej instytucji, jako całości, ale również jej poszcze-
gólnych części, którą niekwestionowanie stanowi ojcostwo. Zagadnienie to poruszane 
jest na gruncie socjologicznym, kulturowym, aksjologicznym oraz na gruncie prawnym, 
który to stanowi przedmiot niniejszego wywodu. Warto zauważyć, iż w kwestiach praw-
nych, zwłaszcza w cywilistyce kwestia ta podlega regulacji od czasów starożytnych. W 
tym miejscu warto wskazać funkcjonującą na gruncie prawa rzymskiego instytucję wła-
dzy ojcowskiej tzw. patria potestas. Niniejsze uregulowania zapewniały obywatelowi 
rzymskiemu, będącego osobą sui iuris tj. posiadającą pełną zdolność prawną w ówcze-
snym prawie rzymskim niegraniczoną władzę nad członkami rodziny niejednokrotnie 
połączoną z prawem do decydowania o życiu i śmierci dzieci i dalszych zstępnych. Warto 
w tym miejscu przytoczyć słowa rzymskiego jurysty Gajusza, który stwierdził, iż ,,takoż 
pod władzą naszą znajdują się nasze dzieci, spłodzone w prawym małżeństwie. To prawo 
właściwe jest obywatelom rzymskim (albowiem chyba nie ma żadnych innych ludzi, któ-
rzy mieliby nad swymi dziećmi taką władzę, jaką my mamy) co obwieszczono w edykcie 
boskiego Hadriana, wobec tych co się ubiegali u niego o obywatelstwo rzymskie dla sie-
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bie i swoich dzieci”1. Należy zauważyć, iż w treść władzy ojcowskiej wpisywało się pra-
wo do oddawania potomstwa w niewolę, zastaw, a niekiedy nawet sprzedaż zstępnych. 
Mając na uwadze opisane w zdaniu poprzednim uprawnienia nie dziwi fakt, iż w ich 
ramach pater familias miał prawo do decydowania o kwestiach małżeńskich, a w ściśle 
określonych okolicznościach, miał prawo do rozwiązania małżeństwa2. Jednak z perspek-
tywy niniejszej pracy, najistotniejszym wydaje się, iż już starożytni mieli świadomość 
potrzeby istnienia nie jedynie uprawnień, a także obowiązków na kształt obowiązków 
alimentacyjnych, które dziś określilibyśmy, jako osobiste starania dla dobra potomstwa, 
którymi były utrzymanie, wychowywanie lub obowiązek odpowiedniego uposażenia cór-
ki wychodzącej za mąż3.

Wskazane powyżej kwestie współcześnie reguluje w głównej mierze ustawa z dnia 
25 lutego 1964 roku kodeks rodzinny i opiekuńczy, która w swej treści zawarła regulację 
szczególną, a odnoszącą się do kwestii ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania 
dziecka, przez ojca, którego ojcostwo nie zostało prawnie ustalone. Warto w tym miejscu 
przytoczyć treść przedmiotowej normy prawnej, która została uregulowana w art. 143 k. 
r. o., który stanowi, iż ,,Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało 
ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związa-
nych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Nie dotyczy to 
roszczeń matki, gdy dziecko urodziło się nieżywe”4.

1. Definicja legalna rodziny i ojcostwa
Istotnym z punktu widzenia niniejszej pracy wydaje się stworzenie definicji legalnej 

pojęcia rodziny i ojcostwa, która będzie punktem wyjścia do dalszych rozważań. Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy nie wskazuje definicji rodziny expressis verbis, jednak na podsta-
wie regulacji zawartych w przedmiotowej ustawie można wnioskować, iż rodziną jest 
związek kobiety i mężczyzny, a zdarzeniem prawnym warunkującym jej powstanie jest 
zawarcie związku małżeńskiego. Zasadnym wydaje się, iż takie rozumienie przedmioto-
wego pojęcia jest zbieżne z definicją rodziny w ujęciu socjologicznym zaproponowaną 
przez Normana Goodmana w jego monografii Wstęp do socjologii, gdzie wskazuje on, iż 
,,Rodzina to stosunkowo trwała grupa społeczna złożona z jednostek powiązanych przez 
wspólnych przodków, małżeństwo lub adopcję”5. Prowadząc rozważania w aspekcie czy-
sto socjologicznym należy podnieść, iż nauka badająca naturę ludzkiego zachowania i 
układów społecznych wprowadza istotny podział w przedmiotowej kwestii, wyróżnia-
jąc podstawową komórkę społeczną: nuklearną, poszerzoną i poligamiczną. W pierwszej 
z wymienionych typów rodziny, należy wskazać, iż składa się ona z dwóch dorosłych 
osób odmiennej płci, które ,,utrzymują ze sobą społecznie usankcjonowany związek sek-
sualny” oraz z ich dzieci, które mogą stanowić biologiczne potomstwo lub pochodzić 
z przysposobienia. Dodatkowo, należy wskazać, iż w rodzinie nuklearnej jesteśmy w 
stanie wyróżnić dwa jej podtypy, a mianowicie rodzinę nuklearną określającą orientację 
życiową(czyli taką, w której się wychowujemy i gdzie posiadamy status dziecka) oraz 
rodzinę zapewniającą prokreację, czyli taką w która zostaje założona przez wstąpienie 

1  Gajusz, Instytucje, Tom I, 55[w:] (Gai Institvtionvm Commentarii), Księgi I – III, Tłumaczenie: Piotr Hoffman;
2  W. Rozwadowski, Prawo Rzymskie. Zarys wykładu, Poznań, 2011r., s. 191-200;
3  Tamże;
4  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 1964 nr 9 poz. 59;
5  N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań, 1997r., s. 183;
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w związek małżeński i w której można określić osobę jako dorosłą. Kolejnym wyróż-
nionym przez Normana Godamana typem rodziny, jest rodzina poszerzona, którą jest 
kilka rodzin nuklearnych, opartych na relacjach rodzic dziecko oraz stosunki brat siostra. 
Ostatnim z wyróżnionych modeli, jest rodzina poligamiczna, która składa się z kilku 
rodzin nuklearnych, które powstały na skutek zawarcia małżeństwa. Należy podnieść, iż 
jeżeli mówimy o sytuacji, w której mężczyzna może mieć kilka żon mamy do czynienia 
z poligynią, natomiast jeżeli odwrotny model, z jedną kobietą w roli żony nazywany jest 
poliandrią6. Doszukując się natomiast prawnej definicji podstawowej komórki społecz-
nej, należy sięgnąć do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 2016r., sygn.. 
akt: I KZP 23/15, które stanowi iż przez rodzinę ,,najczęściej rozumie się pod nim związek 
złożony z małżonków i ich dzieci (tzw. rodzina mała), choć już samo zawarcie małżeństwa 
jest wystarczające dla przyjęcia powstania rodziny . Istnienie rodziny jest to przy tym 
niezależne od tego, czy ma ona charakter pełny albo niepełny (w tym ostatnim zakresie 
może być to tzw. rodzina półsieroca, czy rozbita – brak jednego z rodziców z uwagi na 
jego śmierć albo rozwód, czy porzucenie przez małżonka. W socjologii, a także w prawie 
rodzinnym wyróżnia się jednak także pojęcie rodziny w szerszym znaczeniu (nazywając ją 
niekiedy rodziną dużą), obejmującą nie tylko małżonków i dzieci, ale także innych krew-
nych czy powinowatych”7.

Definiując pojęcie ojcostwa można wskazany problem rozpatrywać w trzech aspektach: 
biologicznym, duchowym i prawnym. W pierwszym z przedstawionych zakresów, należy 
podnieść, iż ojcostwo biologiczne przejawia się tym, że mężczyzna wprowadza do dróg rod-
nych kobiety komórkę rozrodczą, powodując jej zapłodnienie, co stanowi warunek sine qua 
non nawiązania stosunku pokrewieństwa wynikającego z więzów krwi. Kolejny aspekt, a 
mianowicie duchowy, przejawia się w personalizmie drugiego człowieka. Użyte w zdaniu 
poprzednim sformułowanie pozwala określić, że w relacjach międzyludzkich nie istotny jest 
bycie określoną osobą, czy odgrywanie określonej roli społecznej, a bycie dla drugiej osoby, 
a konkretnie bycie dla niej określoną osoba czyli ojcem, matką etc. Przechodząc na grunt 
rozważań prawnych należy wskazać wprost za Dariuszem Żakiem, iż w polskim porządku 
prawnym, posługując się wykładnią literalną przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 
za ojca można uznać mężczyzna, który jest mężem matki dziecka urodzonego w małżeństwie 
albo 300 dni od jego ustania bądź unieważnienia, uznał je lub przysposobił lub został za ojca 
uznany mocą orzeczenia sądowego8.

2. Ustalenie ojcostwa
Pierwszym z zagadnień wymagających komentarza jest kwestia sądowego ustalenia 

ojcostwa. W przedmiotowym zakresie istotnym wydaje się wskazanie stanowisko Kon-
rada Osajdy, który dokonuje wskazania na trzy sposoby powstania stosunku prawnego 
ojcostwa, jakimi są domniemanie pochodzenia dziecka małżeńskiego oraz uznanie oj-
costwa oraz będące przedmiotem niniejszego wywodu sądowe ustalenie ojcostwa. W 
kwestiach historyczno-prawnych należy wskazać, iż przedmiotowy stosunek prawny był 
regulowany odmiennie w innych regionach naszego kraju w okresie zaborów. Istotnym 
wydaje się wskazanie, jako przykładu art. 305 kodeksu cywilnego królestwa polskiego, 
który wprowadzał zakaz poszukiwania ojcostwa. Ratio legis tegoż przepisu wiązało się 

6  Tamże, s. 183-184;
7  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 2016r., sygn.. akt: I KZP 23/15.;
8  G. Żak, Rola ojca w aspekcie kontroli rodzicielskiej[w:] Pedagogia Ojcostwa Nr 3, 2/2011, s. 211-212; 
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z chęcią uniknięcia stanów rzeczy, w których mogłoby dochodzić do szantaży i skandali, 
drugim natomiast argumentem miałoby być brak możliwości pewnego ustalenia ojcostwa, 
biorąc pod uwagę ówczesny stan wiedzy i techniki. Od powyższej regulacji przewidziane 
było lex specialis, które przewidywało, iż jeżeli porwano kobietę, to porywacz mógł być 
uznany za ojca dziecka, jeżeli czas poczęcia był zbieżny z czasem porwania. Interesującą 
wydaje się również regulacja, która pochodziła z art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1913 o 
polepszeniu losu dzieci nieślubnych, które wskazywało na regulację, która wynikała z ów-
czesnego kontekstu społecznego, jakim była prawnie podnoszona instytucja tzw. dziecka 
nieślubnego. Przedmiotowa regulacja odnosiła się do stanu rzeczy, w którym ojciec dziec-
ka pozamałżeńskiego nie uznał go, jednak w celu zapewnienia ochrony interesów dziecka, 
zobowiązano ojca do ponoszenia kosztów jego utrzymania, aż do osiągnięcia przez nie-
go pełnoletności. Kryteriami, jakie były brane od uwagę przy ustalaniu tegoż obowiązku, 
był stan majątkowy podmiotu obowiązanego do spełnienia świadczenia oraz stanowisko 
społeczne matki. W związku ze wskazaniem, tegoż szczególnego stosunku prawnego da-
jącego uprawnienie do dochodzenia świadczeń alimentacyjnych, podnieść należy, iż nie 
powodował on jednak nawiązania pomiędzy ojcem i dzieckiem stosunku pokrewieństwa, 
który powodowałby nabycie uprawnień do ewentualnego spadku, ani powstanie związków 
o charakterze rodzinnym9.

Odnosząc się do regulacji prawa niemieckiego należy podnieść, iż we wskazanym 
stanie prawnym dopuszczalne było sądowe ustalenie ojcostwa. Z punktu widzenia pro-
wadzonych rozważań istotnym wydaje się, że opisana regulacja odnosiła się do powsta-
nia stosunku prawnego, który uprawniałby do przyznania świadczeń alimentacyjnych, 
które mogły być przyznane do 16 roku życia. Między ojcem, a dzieckiem nie powsta-
wał natomiast żaden stosunek pokrewieństwa. Regulacja bliźniacza obowiązywała na 
ziemiach zaboru austriackiego, gdzie również prawo dopuszczało dochodzenie roszczeń 
alimentacyjnych związanych z sądowym poszukiwaniem ojcostwa. Należ podnieść, iż na 
ziemiach inkorporowanych do kraju Romanowów, X Tom Zwodu Praw nie przywidywał 
instytucji sądowego ustalenia ojcostwa, dopuszczając jedynie prawo dziecka nieślubnego 
do świadczeń ze strony ojca. W tym przypadku należy wskazać, iż wymaganym było 
faktyczne ustalenie ojcostwa, choć w razie przyznania, iż takowy stan rzeczy zaistniał, 
nie dochodziło do powstania stosunku pokrewieństwa10.

Brak regulacji sądowego ustalenia ojcostwa oraz swego rodzaju dyskryminacja dzieci po-
chodzących ze stosunków pozamałżeńskich, jako problematyczny w stosunkach społeczny 
został dostrzeżony, jako problem w dwudziestoleciu międzywojennym i był przedmiotem 
dyskusji przedwojennego środowiska cywilistycznego. Warto zaznaczyć, iż dyskusja ta da-
wała wymierne efekty w postaci ulokowania w projektach kodeksu cywilnego zarówno w 
tym przedłożonym przez komisję kodyfikacyjną w roku 1934, jak i 1938, w rozdziałach do-
tyczących stosunków rodzinnych, instytucji sądowego ustalenia ojcostwa. Należy wskazać, 
iż przedmiotowy projekt dopuszczał wytoczenie powództwa w terminie 3 lat od urodzenia 
się dziecka, jednak przedmiotowy termin nie mógł się skończyć wcześniej niż po upływie 
lat 2 od chwili ustanowienia przedstawiciela lub gdy ustała przyczyna jego ustanowienia. 
Co ważne przedmiotowe regulacje zrównywały w prawach dzieci, które narodziły się ze 
związku małżeńskich, jak i te pochodzące z relacji pozamałżeńskich, których ojcostwo mo-
gło zostało sądowo ustalone, co miało się przejawiać się nabyciem przez równych praw do 

9  K. Osajda, Kodeks Rodzinny I Opiekuńczy. Komentarz. Art. 84 [Sądowe ustalenie ojcostwa], Legalis, s. 3-4;
10  Tamże, s. 4;
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dziedziczenia po ojcu i powstawał stosunek prawny pokrewieństwa. Należy zaznaczyć, iż 
rozpoczęty po II wojnie proces unifikacji prawa cywilnego, również obejmował kwestię 
będącą przedmiotem niniejszego wywodu, gdyż potrzeba zawarcia analizowanej regulacji 
znalazła się w III tezie społeczno-politycznej przyjętej przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
w związku z pracami nad przyszłym kodeksem rodzinnym i opiekuńczym oraz znalazł od-
zwierciedlenie w ostatecznym tekście przedmiotowego aktu prawnego11.

Przechodząc na grunt obecnie obowiązującego prawa należy przytoczyć treść art. 84 § 
1, który stanowi, iż ,,Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz 
domniemany ojciec dziecka. Jednak-że matka ani domniemany ojciec nie mogą wystą-
pić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności”12. 
Dokonując wykładni wskazanej jednostki redakcyjnej tekstu prawnej należy wskazać, 
iż wynika z niego, że legitymacja procesowa czynna przysługuje dziecku albo jego zstęp-
nym oraz jeżeli dziecko nie osiągnęło pełnoletności reprezentować je mogą matka oraz 
domniemany ojciec. Pozywanym w przedmiotowej kwestii może ,,być domniemany oj-
ciec dziecka, gdy domniemany ojciec dziecka nie żyje, kurator ustanowiony przez sąd 
opiekuńczy, matka i dziecko, albo tylko dziecko, gdy matka nie żyje”13.

Należy wskazać, iż w kwestii sądowego ustalenia ojcostwa istotnym wydaje się proble-
matyka technicznego ustalenia pochodzenia dziecka, czyli tzw. dowód przyrodniczy. W tym 
miejscu należy podnieść, iż w przedmiotowej kwestii najbardziej miarodajna metodą ustale-
nia pochodzenia dziecka, jest grupowe badanie krwi. Należy wskazać, iż zgodnie z przyjętą 
linią orzeczniczą Sądu Najwyższego przytoczoną przez Krystynę Gromek w komentarzu do 
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jej autorstwa, należy wskazać, iż opisany w zdaniu po-
przednim dowód, musi wskazywać niepodważalnie prawidłowy wynik. Wobec powyższego 
w sytuacji przeprowadzenia wskazanych badań, które jednocześnie stanowią jedyny dowód 
w sprawie, biorąc pod uwagę resztę materiału dowodowego, która przemawia za pochodze-
niem dziecka za męża matki, jedyną szansą na uzyskanie wyniku, dającego stu procentową 
pewność jest powtórne przeprowadzenie badania. Należy wskazać, iż warunkiem sine qua 
non uzyskania w pełni pewnego wyniku, jest przeprowadzenie drugiej serii badań przez inny 
zakład naukowy, aniżeli ten, który wykonywał je poprzedni. Dodatkowo należy wskazać, że 
wszystkie badania, zarówno te wykonane wcześniej, jak i te wykonane później, muszą wy-
kazywać zgodność co do wszystkich identyfikowanych cech krwi. Jakakolwiek sprzeczność, 
która swoim zakresem obejmuje nawet kwestie niezwiązane z ojcostwem stanowi powód jej 
podważenia. Dodatkowo w tym miejscu należy wskazać pogląd wskazany w wyroku Sądu 
Najwyższego z dnia 7 marca 1973 roku, sygn. akt: III CRN 16/73, w którym wskazano, iż 
,,ocena wyników grupowego badania krwi dokonana przez sąd w sprawie o ustalenie oj-
costwa musi uwzględniać okoliczności, w jakich badanie to zostało przeprowadzone przez 
powołaną do tego placówkę medyczną. Skoro pobranie od stron krwi dla celów grupowego 
badania krwi w zasadzie powinno nastąpić w pomieszczeniu placówki przeprowadzającej to 
badanie, zaś poza tą placówką tylko w wypadkach wyjątkowych, a w takiej wyjątkowej sytu-
acji pobrania krwi dokonuje miejscowy biegły spośród lekarzy danej placówki (np. w Ośrod-
kach Zdrowia),sporządzając z tej czynności protokół, to brak takiego protokołu nakłada na 
sąd obowiązek ponownego przeprowadzenia dowodu z grupowego badania krwi przez inny 

11  Tamże, s. 4-5;
12  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 1964 nr 9 poz. 59;
13  K. Gromek, Kodeks Rodzinny I Opiekuńczy. Komentarz. Art. 84 [Sądowe ustalenie ojcostwa], Legalis, s. 2;
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zakład, z zaliczeniem bezpośredniego pobrania krwi przez ten zakład”14. Doktryna prawa ro-
dzinnego wskazuje jednocześnie na dwie dodatkowe dowodowe metody ustalenia ojcostwa, 
a mianowicie na metodę badania krwi metodą HLA oraz związku badań antropologicznych z 
ustaleniem ojcostwa. Przy zastosowaniu pierwszej z opisanych metod wymagana jest szcze-
gólna ostrożność z uwagi na niedawne odkrycie jej przydatności do udowadniania ojcostwa. 
Metoda ta dopuszcza wykluczanie ustalenia ojcostwa, co w połączeniu z uprzednim przepro-
wadzeniem ekspertyzy potwierdzającej ojcostwo mężczyzny, daje podstawę do ponownego 
zwrócenia się do innego zakładu przeprowadzającego przedmiotowe badania w celu wyda-
nia nowej opinii. Druga z opisanych metod nie daje co do zasady, pewnych wniosków co do 
pochodzenia dziecka i bezpośrednio nie przekłada się na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy, 
jednak jej przydatność wyraża się w wykazaniu przez stronę postępowania powołującą się 
na dowód z przedmiotowej opinii stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia stosunku po-
krewieństwa pomiędzy dzieckiem i badanym mężczyzną. Stanowisko to również znajduje 
potwierdzenie w linii orzeczniczej w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 października 1966 
roku, sygn. akt: I CR 303/66, który stanowi, iż ,,dowód z badania antropologicznego wszyst-
kich stron wprawdzie nigdy nie daje całkowitej pewności co do ojcostwa domniemanego 
ojca, jednakże może wykazywać z dużym prawdopodobieństwem na pochodzenie dziecka od 
domniemanego ojca lub na nieistnienie między tymi osobami związków krwi. Dowód taki nie 
może więc sam przez się stanowić podstawy do oceny, że zachodzi nieprawdopodobieństwo 
ojcostwa męża matki, może jednak ułatwić ocenę wiarygodności sprzecznych zeznań stron w 
sytuacji, gdy ustalenia opierają się tylko na tych zeznaniach”15.

3. Art. 143 k. r. i o., jako podstawa prawna dochodzenia roszczeń związanych
z ojcostwem
Istotnym z punktu widzenia prowadzonych rozważań, wydaje się wskazanie, że wa-

runkiem sine qua non dochodzenia roszczeń będących przedmiotem niniejszego wywodu 
jest urodzenie się dziecka żywego, na co literalnie wskazuje art. 143 zd. 2 k. r. i o.. Zda-
rzenie wskazane w zdaniu poprzednim daje podstawy do tego, że matka oraz dziecko, 
mogą dochodzić roszczeń alimentacyjnych związanych z ojcostwem, jednakże wskazana 
okoliczność ulega komplikacji z uwagi na sytuacje, w których ojcostwo nie zostało praw-
nie ustalone. W przedstawionym stanie rzeczy ustawodawca tworzy konstrukcję prawną, 
w której dopuszczalne jest dochodzenie opisanych świadczeń jednocześnie z postępowa-
niem w sprawie ustalenia ojcostwa, które toczy się prze sądem rodzinnym16.

Przechodząc do meritum przedmiotowego wywodu warto zaznaczyć, iż nie istnieje 
możliwość dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od mężczyzny, którego nie jest mężem 
matki dziecka zrodzonego w małżeństwie, nie uznał dziecka oraz jego ojcostwo nie zostało 
ustalone prawomocnym wyrokiem. Konstrukcja prawna art. 143 k. r. i o. przewiduje od 
wskazanej reguły dwa wyjątki. Pierwszym z nich polega na przyznaniu dziecku i matce 
prawa do dochodzenia roszczeń alimentacyjnych wraz z postępowaniem w sprawie ustale-
nia ojcostwa. Wobec powyższego należy przyjąć wniosek, iż dopuszczalne jest łączenie w 
ramach jednego procesu żądań natury majątkowej(świadczenia alimentacyjne) oraz natury 
niemajątkowej(ustalenie stosunku prawnego ojcostwa). Drugim wyjątkiem jest natomiast 

14  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 1973 roku, sygn. akt: III CRN 16/73;
15  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 1966 roku, sygn. akt: I CR 303/66, OSNC 1967, Nr 6, poz. 105;
16  K. Gromek, Kodeks Rodzinny I Opiekuńczy. Komentarz. Art. 143[Dochodzenie roszczeń wraz z ustaleniem ojco-

stwa], Legalis, s. 1-4;
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niedopuszczalność określonych powyżej postepowań wytaczanych przez matkę w przy-
padku gdy dziecko urodzi się martwe. Funkcjonowanie omawianego przepisu w ramach 
polskiego porządku prawnego jest istotnym ułatwieniem, ze względu na to, iż można do-
chodzić jednocześnie ustalenia ojcostwa i świadczeń alimentacyjnych. Bez omawianego 
zapisu należałoby najpierw przeprowadzić postępowanie, w którym ustalono by pochodze-
nie dziecka od oznaczonego mężczyzny, a dopiero później w grę wchodziłoby dochodzenie 
roszczeń o charakterze finansowym17.

Należy zaznaczyć, iż w sytuacji wytoczenia powództwa przeciwko kuratorowi ustano-
wionemu przez sąd opiekuńczy w miejsce zmarłego mężczyzny, nie jest dopuszczalne wy-
toczenie powództwa opartego na art. 143 k. r. i o. Natomiast przyjmując sytuację odmienną, 
w której pozwany mężczyzna umiera w trakcie już toczącego się postępowania, wówczas 
na mocy przepisów szczególnych kodeksu postępowania cywilnego dochodzi do rozszcze-
pienia roszczeń i zawieszenia postępowania w części dotyczącej roszczeń majątkowych. 
Wówczas zawieszenie postępowania trwa do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia po-
stępowania w zakresie ustalenia ojcostwa. W podjętym na nowo postępowaniu możliwe 
jest tylko dochodzenie praw po zmarłym, które nie były ściśle związane z jego osoba ergo 
nie wygasły wraz z jego śmiercią, co jasno ustala art. 922 §1 kodeksu cywilnego18.

W przedmiotowej sprawie istotnym, jest że w trakcie toczącego się postępowania, 
którego materialnoprawną podstawą, był art. 143 k. r. i o., należy wskazać, że nie jest 
możliwe wezwanie osób trzecich w sprawie roszczeń alimentacyjnych do udziału w po-
stępowaniu w charakterze strony i próba egzekwowania roszczeń alimentacyjnych z osób 
obowiązanych w dalszej kolejności. Opisany pogląd znajduje odzwierciedlenie w orzecz-
nictwie Sądu Najwyższego, który również podtrzymuje, że wezwanie osób trzecich do 
udziału w takim postępowaniu jest niedopuszczalne. Wobec powyższego należy przyjąć, 
iż kodeks rodzinny i opiekuńczy w sposób wyraźny wskazuje katalog osób uprawnionych 
lub obowiązanych do występowania w charakterze strony postępowania19. 

Dokonując wykładni normy będącej przedmiotem niniejszego wywodu, należy wska-
zać na użyte przez legislatorów sformułowanie ,,roszczenia związane z ojcostwem”. Na 
przedmiotowe pojęcie składają się w głównej mierze roszczenia o dostarczenie środków 
utrzymania i wychowania małoletniego dziecka. Dodatkowo należy wskazać, iż problema-
tyczną jest kwestia roszczeń matki o dostarczenie środków utrzymania podczas i w związku 
z ciążą, bowiem w tej materii istnieje spór doktrynalny, który przejawia się tym, że część 
badaczy uważa, że ciąża i poród to pojęcia, które w zakresie roszczeń finansowych należy 
traktować rozdzielnie. Pogląd ten wskazuje, iż roszczenia związane z ciążą nie łączą się oj-
costwem wobec czego nie mogą wchodzić w zakres wskazanego na wstępie pojęcia, wobec 
czego roszczenia finansowe w przedmiotowym zakresie nie mogą być dochodzone mocą 
artykułu 143 k. r. i o. Druga cześć przedstawicieli doktryny prawa cywilnego wskazuje, że 
dopuszczalne jest dochodzenie roszczeń wskazanych w art. 141 § 1 k. r. i o., w brzmieniu 
,,Ojciec nie będący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiada-
jącym 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. 

17  Tamże;
18  K. Pietrzykowski, Kodeks Rodzinny I Opiekuńczy. Komentarz. Art. 143 [Dochodzenie roszczeń wraz z ustaleniem 

ojcostwa], Legalis, s. 1-4;
19  Tamże;
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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”20 na podstawie normy prawnej będącej przedmiotem niniejszego wywodu. 
Odmienny pogląd przedstawiają, jeszcze cywiliści, który co prawda dopuszczają zbieg 
przepisów 143 k. r. i o. oraz 141 k. r. i o.. ale nie przewidują możliwości istnienia roszczeń 
zwrotnych matki w stosunku do domniemanego ojca21.

Kończąc przedmiotowy wywód należy przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
29 listopada 1972 roku, który ostatecznie wskazuje na linię orzeczniczą sądów polskich 
w zakresie objętych treścią niniejszej pracy norm prawnych, który brzmi następująco 
,,niedopuszczalne jest dochodzenie przeciwko ojcu, który nie jest mężem matki, jakich-
kolwiek roszczeń których przesłanką byłoby jego ojcostwo, jeżeli ojcostwo to nie jest 
ustalone w sentencji orzeczenia ze skutkiem erga omnes. Zasądzenie alimentów od oso-
by, która nie jest do tego zobowiązana z mocy przepisów prawa, godzi w zasadę porządku 
prawnego, a tym samym narusza interes Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”22.

Zakończenie
Problematyka dochodzenia roszczeń związanych z ojcostwem, które nie zostało praw-

nie ustalone i procedura jego ustalania stanowi istotny punkt w prawnej regulacji sto-
sunków społecznych i oddziaływania prawa na większość aspektów życia ludzkiego. W 
tym przedmiocie należy wskazać, na najwyższą staranność polskiego ustawodawcy, który 
stworzył normę generalno-abstrakcyjną, która odpowiada potrzebom społecznym i po-
trzebom indywidualnych jednostek, a co najważniejsze kieruje się normami etyczno-mo-
ralnymi, które nakazują, aby ojciec uczestniczył materialnie w wychowaniu dziecka, a 
faktyczny stosunek pokrewieństwa wynikający z więzów krwi pokrywał się ze stosunkiem 
prawnym ojcostwa. 

Streszczenie:
Niniejszy referat ma na celu przedstawienie problematyki dochodzenia roszczeń 

związanych z ojcostwem, które to nie zostało prawnie ustalone. W toku przedmiotowe-
go wywodu zostanie dokonana wykładania uregulowań art. 143 kodeksu rodzinnego i 
opiekuńczego i art. 84 tegoż aktu prawnego, które traktują odpowiednio o dochodzeniu 
roszczeń wraz z ustaleniem ojcostwa oraz o sądowym ustaleniu ojcostwa. Rozważania 
w przedmiotowej dziedzinie będą prowadzone na gruncie stanowisk orzecznictwa i dok-
tryny prawa cywilnego oraz zostaną podjęte próby analizy przedmiotowego problemu 
przenosząc go na grunt przyjętych w socjologii rozwiązań.

Słowa kluczowe: rodzina, ojcostwo, alimenty, roszczenia, praw rodzinne;

Summary:
Father formulatively continuously, a realization of the alimentage obligation
This paper aims to present the problem of pursuing claims related to paternity, which 

has not been legally established. In the course of this article, the provisions of art. 143 
of the Family and Guardianship Code and art. 84 of the same legal act, which treat re-

20  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 1964 nr 9 poz. 59;
21  K. Pietrzykowski, Dz. cyt., s. 3-4;
22 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 1972 roku, sygn. akt: III CRN 286/72;
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spectively claims to be pursued together with the establishment of paternity and judicial 
determination of paternity. Considerations in this field will be conducted on the basis of 
doctrinal positions and case-law of both representatives of the aforementioned civil law, 
and attempts will be made to link the problem in question, transferring it to the ground 
adopted in sociology solutions.

Keywords: family, paternity, alimony, claims, family rights;
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PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA
DOMNIEMANIA OJCOSTWA

Student IV roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 
Kielcach. Ponadto działam w Studenckim Kole Naukowym Nauk i Penalnych i Penitencjarystyki oraz Studenckim 
Kole Naukowym Prawa gdzie rozwijam swoje pasje naukowe. Uczestniczę w wielu konferencjach naukowych 
oraz chętnie angażuje się w akcje społeczne. W życiu prywatnym dodatkowo pasjonuje się wędkarstwem, 
strzelectwem oraz aktywnie działam w Ochotniczej Straży Pożarnej.

 Wstęp
Pomimo tego jak pojęcie rodziny rozumieją umowy międzynarodowe czy Konstytucja 

RP, to jednak polski Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy pojmuje definicję rodziny w znacze-
niu wąskim. Ta diametralna różnica powoduje znaczne utrudnienia chociażby z uwagi na 
fakt, iż nie pozwolą to w pełni wykorzystać przyznanych jej aktami zewnętrznymi i kon-
stytucyjnymi możliwości ochrony. Kodeksowa ochrona rodziny dotyczy zarówno rodzi-
ny jako całości (grupy rodzinnej), jak i zachodzących pomiędzy jej członkami stosunków 
rodzinnych. Podstawowym sposobem założenia rodziny w świetle Kodeksu Rodzinnego i 
Opiekuńczego (dalej zwanego KRO) jest zawarcie małżeństwa. Na potrzeby niniejszych 
rozważań ważny jest jednak drugi sposób jakim jest urodzenie się dziecka i związana z tym 
relacja rodzicielska. Urodzenie może nastąpić zarówno w małżeństwie, co stanowi w tym 
przypadku dopełnienie rodziny, jak i poza małżeństwem. W tym drugim przypadku jest to 
pozostawanie we wspólnym pożyciu bądź gdy dziecko urodzi kobieta samotna. Pochodze-
nie jednej osoby od drugiej jest faktem biologicznym, któremu prawo nadaje znaczenie 
zdarzenia prawnego, rodzącego określone skutki prawne1. Mówiąc o skutkach prawnych 
mamy na myśli stosunki pomiędzy rodzicami i dziećmi. Zwykle oba zdarzenia idą ze sobą 
w parze jednak bywa i tak kiedy fakt pokrewieństwa biologicznego jest różny od pokre-
wieństwa wynikającego z przepisów prawa. Dla statusu i zakresu praw nie ma jednak zna-
czenia jaka relacja zachodzi pomiędzy rodzicami dziecka, a więc niezależnie od tego czy 
są w związku małżeńskim, związku partnerskim czy pomiędzy rodzicami nie istnieje żadna 
relacja. Ważność ustalenia ojcostwa biologicznego podkreśla Z. Ziembiński, który twier-
dzi, że zasada poszukiwania faktycznego, biologicznego ojcostwa jest najlepsza ponieważ, 
stwarza największe prawdopodobieństwo, że u pozwanego mężczyzny wystąpi poczucie 
sprawstwa ciąży, co ma istotne znaczenie dla przyszłych relacji między tym mężczyzną 
a jego pozamałżeńskim dzieckiem2. W literaturze znaleźć można również potwierdzenie 
istnienia przypadków w których istnienie obowiązku alimentacyjnego po stronie ojca poza-
małżeńskiego, skłania go do przyjęcia dziecka w poczet własnej rodziny. Choć na pierwszy 

1  J. Ignatowicz, Prawo rodzinne, Warszawa 2002, s. 250.
2  Z. Ziembiński, Podłoże sporów sądowych o alimentację dziecka pozamałżeńskiego, Warszawa 1954, s. 99.
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rzut oka podstawowym bodźcem jest oszczędność, to jednak ogromne znaczenie odgrywa 
istnienie przeświadczenia o łączących więzach krwi z dzieckiem pozamałżeńskim. Prowa-
dzić to może w konsekwencji to obudzenia się tzw. uczuć ojcowskich. 

1. Domniemania ojcostwa w przepisach KRO
Dla faktu ustalenia ojcostwa kwestią kluczową jest fakt czy mężczyzna obcował z 

kobietą, która to dziecko urodziła bądź był dawcą komórki rozrodczej. Jest to jednak 
ojcostwo w aspekcie biologicznym ponieważ mamy także do czynienia z ojcostwem w 
aspekcie prawnym3. Co do zasady podstawowe źródło dla ojcostwa daje fakt istnienia 
małżeństwa w domniemaniu zawartym w art 62 KRO, zgodnie z którym jeżeli dziecko 
urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego usta-
nia lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Tego typu 
zabieg ustawodawczy miał na celu podkreślenie rangi instytucji jaką jest małżeństwo. 
Domniemanie to zalicza się do domniemań prawnych kwalifikowanych, co oznacza, że 
ustawodawca wprowadził szczególne wymogi co do jego obalenia4. Jednak jest to zasada 
od której kodeks w tym samym artykule przewiduje dwa wyjątki, a zatem ustawodawca 
z góry przewidział możliwość istnienia sytuacji, w której domniemany ojciec nie ojcem 
biologicznym. I tak domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upły-
wie trzystu dni od orzeczenia separacji oraz jeżeli dziecko urodziło się przed upływem 
trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę dru-
giego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemanie 
to nie dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie 
wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki. Jako że są to je-
dynie domniemania, istnieje oczywiście możliwość ich obalenia poprzez powództwa o 
zaprzeczenie ojcostwa, które zgodnie z art 67 KRO jest wykazaniem, że mąż matki nie 
jest ojcem dziecka. Według J. Gwiazdomorskiego obalenie domniemania z art. 62 KRO 
następuje tylko wtedy, gdy „z ustalonych faktów wynika, z prawdopodobieństwem gra-
niczącym z pewnością, że jest niemożliwe, aby w danych okolicznościach mąż matki 
był ojcem dziecka”5. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje w tej kwestii, że zabieg 
ten nie ma na celu ustalenia biologicznego ojca dziecka lecz wykazanie, że dziecko nie 
pochodzi od męża matki6. W przypadku uznania takiego zaprzeczenia przez sąd, dziecko 
formalnie przestaje być dzieckiem męża matki. Kolejne istotne domniemanie w kwestii 
ojcostwa znajdujemy w art. 85 KRO w myśl którego domniemywa się, że ojcem dziecka 
jest ten, kto obcował z matką nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto 
osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka. Wskazany w tym prze-
pisie okres nazywany „koncepcyjnym” wynosi zatem 120 dni7. W założeniu tego prze-
pisu przyjęto zatem, że maksymalny okres życia płodowego wynosi 300 dni, czyli około 
43 tygodnie, natomiast okres minimalny to 180 dni, a więc około 26 tygodni. Kluczową 
role w danej kwestii odgrywa badanie DNA, które daję największą pewność przy usta-
leniu ojcostwa. ,,[...] wysoka wartość dowodu z badań DNA jest obecnie, zwłaszcza w 

3  Por. W. Stojanowska, Exceptio, rozważania prawnoporównawcze i historyczne dotyczące ustalenia ojcostwa poza-
małżeńskiego , 1974, s. 14 i n.

4  Por. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, 2017, s. 61 
5  J. Gwiazdomorski, [w:] J. S. Piątowski (red.), System prawa rodzinnego i opiekuńczego i opiekuńczego, Wrocław 

1985, s. 663.
6  Zob. Wyrok SN z 13.grudnia 2000 r., III CKN 1422/00, OSNC 2001, Nr 7–8, poz. 106.
7  Por. Wyrok SN z dnia 3.marca 1999 r., III CKN 1097/98, LEX nr 1214354



ARTYKUŁYARTICLES

143

sprawach o ustalenie ojcostwa - gdzie pole badań pozostaje ściśle określone, a uzyskanie 
odpowiedniej ilości materiału badawczego nie nastręcza trudności -powszechnie uznana. 
[...] w sprawach o ustalenie ojcostwa, z uwagi na dochodzący do głosu interes publicz-
ny, nie jest wyłączone [...] uzupełnienie przez sąd postępowania dowodowego z urzędu 
(por. art. 232 kpc)”8. Badanie DNA na badaniu kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) 
jako podstawowego składnika chromosomów, odpowiedzialnego za mechanizm dziedzi-
czenia. W DNA zakodowana jest bowiem informacja genetyczna, dlatego na podstawie 
tego rodzaju badań istnieje możliwość ustalenia ojcostwa z dokładnością do 99,999%. 
Brany jest także pod uwagę fakt bezpłodności męża matki oraz porównanie momentu 
obcowania z czasem w jakim dziecko przyszło na świat, chodzi tu o fazę rozwojową no-
worodka. Istnieje również możliwość grupowego badania krwi jednak obecnie odchodzi 
się od tej procedury ze względu na istnienie badania DNA. Ważne zdanie w tej kwestii 
wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 1998 r. w którym stwierdzi, iż wprawdzie Kodeks 
postępowania cywilnego nie ustanawia hierarchii dowodów, ponieważ żaden dowód nie 
wiąże sądu i każdy podlega swobodnej ocenie sędziowskiej (art. 233 § 1 k.p.c.), jednakże 
dowód przyrodniczy z badania kodu genetycznego DNA (art. 309 k.p.c.), którego wyniki 
wykluczają ojcostwo domniemanego ojca, ma szczególny walor dowodowy w sprawach 
o ustalenie pochodzenia dziecka i zwykle dowód ten należy uważać za bardziej pewny od 
dowodów osobowych (zeznań świadków, zeznań stron)9. Wskazany w artykule 85 KRO 
okres w dobie dzisiejszego rozwoju medycy należy uznać za błędny ze względu na fakt, 
iż utrzymanie dziecka, które urodziło się przed 26 tygodniem życia jest w dzisiejszych 
czasach sytuacją spotykaną bardzo często. A zatem mamy tu przypadek w którym ojcem 
dziecka jest mężczyzna, który obcował z matką dziecka w okresie wykraczającym poza 
okres koncepcyjny10. Nauki medyczne dostarczają wiadomości o przypadkach trwania 
ciąży powyżej trzystu dni. Do czynników przedłużających czas trwania ciąży zaliczyć 
można: wiek kobiety, warunki konstytucjonalne jej organizmu, liczbę poprzednio przeby-
tych porodów, odżywianie, tryb życia, wady rozwojowe płodu. Znane są przypadki prze-
noszenia ciąży nawet do 351 dni11. Wydaje się zatem, że należyta była by tutaj zmiana 
omawianego okresu, jednakże mamy w tym przypadku z domniemaniem wzruszalnym 
wobec czego wystarczy aby powód dostatecznie udowodnił, że obcował z matką dziecka 
w okresie koncepcyjnym. Poza tym w doktrynie sformułowano wniosek de lege ferenda, 
aby – w przypadku gdy zostanie w sposób pewny ustalone, że ciąża trwała krócej niż 180 
dni lub dłużej niż 300 dni – domniemanie z art. 85 § 1 KRO rozciągało się na ten okres12. 
Odkąd sąd ma do dyspozycji dowód z badań DNA, wniosek ten stał bezprzedmiotowy. 
Jak wiadomo jako pożycie jest sprawą bardzo intymną wobec czego jego udowodnienie 
może nie być łatwe, jednakże w tym przypadku powodowi przysługują wszelkie środki 
dowodowe. Wracając do dowodu z badań DNA literatura wskazuje nam jednak przypad-
ki w których dowód będzie nieużyteczny i konieczne zatem będą inne dowody. Chodzi o 
przypadek w który matka dziecka obcowała z osobą blisko spokrewnioną a zatem chodzi 
o tzw. związki kazirodcze. Szczególny przypadek wystąpi gdy matka obcowała z dwoma 

8  Wyrok SN z dnia 25 lipca 2000 r., III CKN 1034/00, LEX nr 51873, 
9  Zob. Wyrok SN z 14 stycznia 1998 r., I CKN 412/97, Lexis.pl nr 346228
10  H. Dolecki (red) T, Sokołowski (red.),, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 536
11  Por. T. Zwoliński, Podręcznik położnictwa, Warszawa 1950, s. 333.
12  W. Hofmański, Problematyka sądowego ustalenia ojcostwa, gdy na korzyść dziecka nie przemawia domnie-

manie z art. 85 § 1 KRO, NP 1983, Nr 5, s. 25.
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mężczyznami, którzy są ze sobą blisko spokrewnieni. Wówczas badanie DNA nie przy-
niesie zakładanych rezultatów. DNA będzie całkowicie nieużyteczne gdy wspomniani 
powyżej dwaj mężczyźni będą bliźniakami. 

Przepisem kończącym oddział 2 pt. Ojcostwo jest art 86 KRO mówiący o legitymacji 
czynnej prokuratora. Zgodnie z nim jest ona dopuszczalna dla dobra dziecka lub ochrony 
interesu społecznego. Prokurator może zatem wytoczyć powództwo o zaprzeczenie oj-
costwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Uprawnienie to ma charakter 
samoistny w sensie materialnoprawnym13. Jest ono niezależne od stanowiska innych osób 
oraz nie jest ograniczone żadnymi terminami odnoszącymi się do osób uprawnionych, a 
poza tym nie musi czekać aż miną terminy osób uprawnionych. Zgodnie ze stanowiskiem 
SN obecnie w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa wytaczanych przez prokuratora rzeko-
my ojciec dziecka ma prawo do składania środków odwoławczych, nawet gdy prokurator 
nie złoży takiego środka14, co wcześniej nie było dozwolone.

2. Poglądy orzecznictwa 
Zgodnie z argumentacją Sądu Najwyższego w myśl art. 62 § 1 KRO dziecko, które 

urodziło się w czasie trwania małżeństwa, ma za sobą domniemanie prawne, iż pochodzi 
od męża matki. W postępowaniu o zaprzeczenie temu domniemaniu przedmiotem dowo-
du nie jest okoliczność, czy mąż matki jest ojcem dziecka, gdyż za tym przemawia już 
domniemanie – lecz czy mimo tego domniemania zachodzi niepodobieństwo, żeby mąż 
matki mógł być ojcem dziecka15. Przytoczone niepodobieństwo nie może być oparte na 
subiektywnym przekonaniu pozwanych, lecz konieczne jest aby wynikało z udowodnio-
nych obiektywnych faktów, które to wskazują, że bezwzględnie ojcostwo męża matki 
jest w danych okolicznościach wyłączone16. Warto też w tym miejscu zwrócić uwagę na 
faktu ustania małżeństwa. Chodzi tutaj o fakt uprawomocnienia się wyroku, a konkretniej 
o okres pomiędzy wydaniem wyroku a jego uprawomocnieniem. I tak zgodnie z orzecze-
niem Sądu Najwyższego jeżeli dziecko urodzi się w tym okresie wówczas przyjmuje się, 
że urodziło się w czasie trwanie małżeństwa a zatem domniemanie znajduje tu zastoso-
wanie. Podobnie sytuacja przedstawia się, jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku 
rozwodowego do daty urodzenia dziecka nie upłynęło 300 dni17. Kolejny istotny wyrok 
Sądu Najwyższego mówi o sytuacji w której zostanie prawomocnie udowodnione, że 
kobieta wpisana w akcie urodzenia jako matka w rzeczywistości nie urodziła tego dziec-
ka. Powyższa sytuacja powoduje automatycznie eliminację domniemania pochodzenia 
dziecka od jej męża18. Istotną kwestią jest fakt, że ustalenie ojcostwa w drodze uznania, 
czy też orzeczenia sądu pociąga za sobą skutki pod każdym względem takie same jak po-
chodzenie dziecka z małżeństwa. W przepisach prawa znany jest także przypadek kiedy 
na mocy art 68 KRO nie mamy możliwości dochodzenia zaprzeczenia ojcostwa. Chodzi 
o sytuację kiedy to dziecko zostało poczęte w wyniku procedury medycznie wspomaga-
nej prokreacji. Ma to na celu zapewnienie aby dziecko, które urodziło się w wyniku pro-
cedury medycznie wspomaganej prokreacji mogło mieć zarówno matkę jak i ojca, mimo 

13  Zob. E. Holewińska-Łapińska, Uznanie dziecka według KRO, Warszawa 1979, s. 140
14  Wyrok SN z dnia 15 września 2015 r., I CSK 801/14, Legalis.
15  Wyrok SN z dnia II CR 80/74, Legalis. Podobnie SN wcześniej w wyr. z 16.7.1971 r., III CRN 193/71, Legalis.
16   Zob. Wyrok SN z dnia I CR 77/73, Legalis.
17  Zob. Wyrok SN z dnia 6 listopada 1967r., I CR 355/67, OSNC 1968, Nr 7, poz. 123.
18  Zob. Wyrok SN z dnia II CR 89/67, Legalis.
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braku biologicznego pochodzenia od przynajmniej jednej z tych osób oraz mimo tego, 
że nie muszą one pozostawać w związku małżeńskim w dniu zastosowania u biorczyni 
czyli przyszłej matki komórek rozrodczych albo zarodka. Nadmienić trzeba, że chodzi o 
przypadek w którym mąż matki wyraził na to zgodę.

3. Problemy w ustaleniu ojcostwa 
Obrona pozwanego w procesie o ustalenie ojcostwa może być dwustopniowa - przez 

zaprzeczenie podstawy domniemania lub przez jego obalenie polegające na wykazaniu, 
że nie jest ojcem, albo że bardziej prawdopodobne jest ojcostwo innego mężczyzny19. A 
zatem jego zadaniem jest podważenie faktów przytoczonych w celu wykazania zaistnie-
nia domniemania z art 85 § 1 KRO. Sytuacja jest prosta jeżeli mężczyzna przebywał w 
tym okresie z dala od kobiety i nie miał z nią fizycznego kontaktu np. w sytuacji pobytu 
za granicą lub odległej miejscowości. Jednak może się zdarzyć i tak, że mimo wszystko 
doszło do obcowania płciowego pomiędzy mężczyzna i kobietą. W takim przypadku na 
mężczyźnie ciąży obowiązek przytoczenia faktów, świadczących o tym, że nie jest ojcem 
dziecka. I tutaj również sytuacja będzie prosta jeżeli wykaże się (np. w opinii biegłe-
go), że mężczyzna w danym okresie był bezpłodny. Trudniejszy ale również w praktyce 
mocnym dowodem będzie wykazanie, iż owszem obcowało się matką dziecka w danym 
okresie, lecz mimo wszystko faza rozwojowa dziecka wyklucza możliwość ojcostwa. 

Trudnym przypadkiem w procesie ustalenia ojcostwa jest fakt urodzenia się bliźniąt, 
ponieważ ciąża bliźniacza może powstać wskutek pożycia kobiety z jednym lub dwoma 
mężczyznami. Jest to w praktyce sytuacja bardzo rzadka, lecz jednak sądy niejednokrot-
nie miały z nią do czynienia. Zwykle są to przypadki jeżeli kobieta jest ofiarą gwałtu 
przez co najmniej dwóch mężczyzn lub gdy kobieta w stosunkowo krótkim odstępie cza-
su obcowała z dwoma mężczyznami. Omawianą sytuację trzeba również rozdzielić na 
dwa przypadki a zatem na bliźnięta jednojajowe oraz dwujajowe. W pierwszej sytuacji 
jeżeli badanie DNA wyklucza ojcostwo w stosunku to jednego z bliźniąt automatycznie 
wyklucza się również w stosunku i do drugiego (przypadek prostszy). Jeżeli natomiast 
badanie DNA wykluczyło ojcostwo mężczyzny w stosunku do jednego z bliźniąt w celu 
wykluczenia drugiego konieczne jest drugie badanie. 

Mówiąc o artykule 85 KRO nie trzeba również zapominać o jego paragrafie 2 i zawar-
tym w nim zarzucie exceptio plurium concumbentium, który polega na wykazaniu, że mat-
ka dziecka obcowała jeszcze z innym mężczyzną bądź z innymi mężczyznami, a ponadto 
że prawdopodobieństwo ojcostwa tego innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne 
aniżeli ojcostwo pozwanego. Zarzut ten może zostać podniesiony niezależnie od innych 
dowodów. Jak widzimy sam fakt obcowania nie jest wystarczający, ponieważ musi z nim 
iść w parze przytoczone powyżej prawdopodobieństwo, które jest w dodatku większe od 
prawdopodobieństwa mężczyzny pozwanego przez kobietę. Obecnie jednak paragraf ten 
znacznie stracił na znaczeniu z uwagi na łatwiejsze ustalenie ojcostwa na podstawie badań 
DNA, które z biegiem czasu staję się prawie że regułą. Jednak mimo wszystko bazując 
na tym paragrafie ustawodawca nie daje sądowi żadnych środków m.in. przesłanek usta-
lenia tego prawdopodobieństwa. Spójrzmy na to od strony praktycznej, ponieważ nawet 
jeśli pozwany udowodni, że matka dziecka obcowała z innymi mężczyznami w okresie 
koncepcyjnym to i tak sąd nie ma żadnej możliwości sprawdzenia czy ojcostwo jednego z 

19  Zob. wyrok SN z 26 maja 2000 r., II CKN 739/2000, Lexis.pl nr 5016814
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nich jest bardziej prawdopodobne od ojcostwa pozwanego. A zatem niezależnie od innych 
łatwiejszych sposobów na wykazanie, że ojcem jest inny mężczyzna od pozwanego to 
zgodnie z poglądem literaty mamy tu przypadek braku technicznej możliwości zastosowa-
nia omawianego przepisu co czyni go bezużytecznym. Nawiązując do badań DNA ważne 
wydaje się w tym miejscu przytoczenie wyroku Sądu Najwyższego: ,,1. Podważenie mocy 
dowodowej badań biologicznych nie może opierać się na czynniku subiektywnym związa-
nym z przekonaniem strony zainteresowanej w uzyskaniu odmiennych niż osiągnięte da-
nych przyrodniczych. 2. W sprawie o ustalenie ojcostwa rozstrzygnięcie sprawy nie może 
zapaść wyłącznie w oparciu o ocenę środków dowodowych o charakterze przyrodniczym 
z pominięciem materiału dowodowego odnoszącego się do podstawy faktycznej powódz-
twa związanej z hipotezą art. 85 § 1 KRO”20. Należy dodać iż przeprowadzenie dowodu z 
badań DNA nie zwalnia sądu od przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków i stron w 
sposób wyczerpujący. Celem takiego postępowanie jest bowiem uzyskanie dostatecznej 
podstawy rozstrzygnięcia zgodnie z prawdą materialną21. Mimo wszystko należy mieć na 
uwadze fakt iż dowód z badań DNA ma szczególną moc dowodową i zwykle uznaje się go 
za silniejszy względem dowodów osobowych22. Dzieje się tak z uwagi na naukowy obiek-
tywizm dowodów przyrodniczych23. Jednakże fakt istnienia takiego dowodu nie może pro-
wadzić do naruszenia przez sąd obowiązujących zasad procesowych w postaci ogranicze-
nia postępowania dowodowego. Na sądzie ciąży obowiązek oceny całokształtu materiału 
dowodowego w ramach art. 233 § 1 k.p.c.24. Prawomocny wyrok ustanawiający ojcostwo 
stanowi potwierdzenie, że dany mężczyzna jest ojcem prawnym dziecka, czego konse-
kwencją są powstałe pomiędzy nimi oraz ich krewnymi stosunki prawnorodzinne. Wyrok 
taki ma moc wsteczną od chwili urodzenia się dziecka, a zatem ma charakter ustalający 
stosunek prawny. Zdaniem J. Gwiazdomorskiego, wyrok uwzględniający powództwo o 
ustalenie ojcostwa ma znaczenie deklaratywne, a nie konstytutywne. Pogląd ten jest po-
wszechnie przyjęty w doktrynie i w orzecznictwie25. Jak potwierdza literatura przedmiotu 
wynika on z faktu, że wspomniany stosunek istniał jeszcze przed uprawomocnieniem się 
wyroku a sam wyrok jest tylko potwierdzeniem.

Podsumowanie
Oczywistą sytuacja jest fakt iż odkąd istnieje ludzkość zawsze był i pozostanie aktualny 

problem pochodzenia dzieci. Powyższe rozważania oraz stanowiska doktryny i orzecznic-
twa wskazują na złożoność problemów występujących podczas zaprzeczenia ojcostwa i 
obalenia domniemania ojcostwa. Często sprawy są również wielowątkowe a przedłużenie 
postępowania może również wynikać z odmowy poddania dziecka badaniom. Istotnym 
krokiem milowym w tego typu sprawach było wprowadzenie dowodu z DNA, który zna-
cząco ułatwił postępowanie. Jednak jak zostało to już przedstawione pomimo dużej mocy 
dowodowej jaka leży po stronie DNA, sąd ma również obowiązek brać pod uwagę inne 
dowody, co często podkreśla się w orzeczeniach Sądu Najwyższego. Omawiana tematyka 
ma za sobą duże wsparcie ze strony bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego, które sta-

20  Wyrok SN z dnia 4 października 2000 r., III CKN 1252/00, LEX nr 533880
21  Por. Wyrok SN z dnia 6 kwietnia 1998 r., I CKU 13/98, Prok. i Pr.-wkł. 1998, nr 10, poz. 29, LEX nr 34025
22  Zob. Wyrok SN z dnia 14 stycznia 1998 r., I CKN 412/97, LEX nr 78429
23  Zob. Wyrok SN z dnia 24 września 1997 r., II CKU 89/97, Prok. i Pr.-wkł. 1998, nr 1, poz. 28, LEX nr 31467
24  Zob. Wyrok SN z dnia 16 lutego 1994 r., II CRN 176/93, OSNC 1994, nr 10, poz. 197, LEX nr 4059
25  Por. J. Gwiazdomorski, [w:] J. S.Piątowski (red.), System prawa rodzinnego i opiekuńczego, Wrocław 1985 s. 775.



ARTYKUŁYARTICLES

147

nowi duże ułatwienie w rozumieniu prostych na pierwszy rzut oka przepisów. Niejedno-
krotnie są to orzeczenia na pozór stare lecz nadal zachowujące swoje zastosowanie. Wypa-
da zatem stwierdzić, iż mamy tu do czynienia z problemem kształtującym się od najdaw-
niejszych czasów, który dzięki ogromnemu wsparciu ze strony nauki a przede wszystkim 
rozwoju medycy, nieustannie ewoluuje, co prowadzi za sobą szybszą a przede wszystkim 
łatwiejszą formę postępowania w sprawie ustalenia ojcostwa, a co za tym idzie obalenia 
ustawowego domniemania w przypadku gdy w rzeczywistości nie ma ono miejsca. 

Streszczenie:
Niniejszy artykuł ma zadanie poruszenie tematyki dotyczącej domniemania ojcostwa 

a co za tym idzie ustalenia ojcostwa. Skupia się przede wszystkim na rozważaniach w 
oparciu o artykuł 62 i 85 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. We wstępie opisuje fakt 
urodzenia dziecka oraz jego pochodzenie w aspekcie biologicznym i prawnym. W dalszej 
części zajmuje się domniemaniem ojcostwa małżeńskiego oraz domniemaniem ojcostwa 
pozamałżeńskiego. Poza tym opisuje badanie DNA jako podstawową metodę ustalania 
ojcostwa. Przytacza wiele orzeczeń Sądu Najwyższego, które pozwalają na lepsze rozu-
mienie omawianych przepisów prawa. Poza tym wskazuje na poglądy z literatury przed-
miotu. Przytacza też wiele przypadków skrajnych w których badania DNA stają się bezu-
żyteczne bądź stan faktyczny wykracza poza ramy stosowanego domniemania prawnego 
które mimo wszystko ma zastosowanie. 

Słowa kluczowe: ojcostwo, domniemanie ojcostwa, urodzenie dziecka

Summary:
Legal aspects of the functioning of thepresumption of paternity 
The aim of this article is to discuss the subject matter of the presumption of paternity 

and, consequently, the determination of paternity. It focuses primarily on considerations 
based on Articles 62 and 85 of the Familyand Guardianship Code. In the introduction he 
describes the fact of a child’s birth and its biological and legal origins. I the following, 
he deals with the presumption of marital paternity and the presumption of extra-marital 
paternity. He also describes DNA testing as the Basic method for establishing paternity. 
Hequotes a number of Supreme Courtrulings, which allow for a better understanding of 
the discussed provisions of law. In addition, he points to the views of the literature of the 
subject. He also quotes many extreme cases in which DNA tests become useless or the 
facts go beyond the applicable legal presumption which is nevertheless applicable. 

Key words: paternity, presumption of paternity, birth of a child
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ROLA OJCA WE WSPÓŁCZESNYM 
WYCHOWANIU POTOMSTWA

Ur. 12.09.1997 roku w Radomiu. W 2013 roku ukończył Gimnazjum Katolickie imienia Świętego Filipa Neri w Rado-
miu, gdzie od młodych lat rozwijał swoje pasje i zainteresowania głównie w dziedzinie nauk biologicznych biorąc 
udział w licznych konkursach naukowych. W latach 2013-2016 uczęszczał do liceum Jana Kochanowskiego w Rado-
miu, gdzie kontynuował przygodę z nauką i ukierunkował swoje zainteresowania wobec pracy zawodowej. W tym 
tez roku zdał maturę. W roku 2017 podjął studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku 
lekarskim. Zainteresowania oscylują wokół tematów związanych z kierunkiem studiów oraz dotyczą socjologii i psy-
chologii.

Filip Grabarczyk - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Wstęp
Miłość to ojciec ratujący dzieci z płonącego budynku, wynoszący je i ginący przy tym. 

Kiedy kochasz przestajesz żyć dla siebie, żyjesz dla innej osoby. (Philip Kindred Dick). 
Dziecko potrzebuje ojca i matki w równym stopniu, jednak każde z nich ma do spełnienia 
inną rolę. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna dysponują innymi wrodzonymi predyspo-
zycjami, do sprawowania opieki nad potomstwem. Inne cechy posiada kobieta, która jest 
predysponowana do roli matki-rodzicielki, opiekunki domowego ogniska i w inne cechy 
wyposażony jest mężczyzna przeznaczony do roli męża, ojca, opiekują. Każda cecha 
nabiera przez płeć pewnego kolorytu. Inna jest czułość matki i ojca, inna stanowczość 
kobiety i mężczyzny. Żeby dziecko weszło w świat normalny i rzeczywisty, taki, w jakim 
naprawdę żyjemy, musi to być świat dwupłciowy, a nie tylko kobiecy. 

W tym świecie dziecko musi siebie określić – identyfikować swą płeć. Zarówno u 
chłopców (przez naśladowanie), jak i dziewcząt (przez odróżnianie) jest to niemożliwe 
inaczej niż przez kontakt z mężczyzną. Więc być ojcem – to umożliwić dziecku określe-
nie swojej płci i roli w życiu, co decyduje później o możliwości szczęśliwego małżeństwa 
albo życia samotnego, ale bez kompleksów, w poczuciu zaakceptowania siebie.1

1. Historyczne znaczenie roli ojca w rodzinie.
Ojcostwo w czasach biblijnego Izraela należy uznać za jedną z podstawowych insty-

tucji Ludu Wybranego. Ojciec cieszył się bowiem wielkim autorytetem i taką władzą, że 
można mówić, iż był przywódcą rodu, któremu dał genealogiczny początek. Stąd wy-
pływa jego szczególna odpowiedzialność za rozwój rodziny, zarówno materialny, jak i 
duchowy, przekazując błogosławieństwo otrzymane od Boga2.

W dokumentacjach historycznych, ojciec ukazany był jako trzon rodziny. W kulturze 
Starożytnej Grecji, Rzymu władza spoczywała w rękach głowy rodziny - ojca. Po upadku 

1  N. Marzena, Pułapka Gender, Pułapka Gender. Karły kontra orły. Wojna cywilizacji 
2  M. Szmajdziński, Ciężar ojcostwa, W księdze Ozeasza, Verbum Vitae 20 (20 11 ), s.59-92
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Cesarstwa Rzymskiego, nowo powstające zalążki państw zachodniej i środkowej Europy 
przejmowały po kulturze starożytnej wzorzec patriarchatu. W Polsce po przyjęciu przez 
księcia Mieszka I chrześcijaństwa pojawiły się wpływy kultury hebrajskiej, gdzie władza 
również spoczywała w rękach ojca. Ciesząca się wielkim autorytetem głowa rodziny, miała 
nieograniczoną władzę nad jej wszystkimi członkami: żoną, dziećmi, niezamężnymi sio-
strami, starzejącymi się rodzicami. Sprawował pieczę nad wspólnym majątkiem, reprezen-
tował rodzinę na zewnątrz, decydował o losach jej członków3. To ojciec decydował o losach 
dzieci od ich narodzin. Miał prawo do uznania dziecka lub nie. To u boku ojca syn uczył się 
polować na zwierzynę, władać mieczem, zdobywał niezbędne doświadczenie w profesji, 
którą ojciec dla niego wyznaczył. W dniu swojej śmierci, z woli ojca najstarszy syn przej-
mował pozycję ojca, a ten pozostawiał testament – dowód jego władzy do samego końca. 
Syn buntujący się otwarcie przeciw ojcu ryzykował wydziedziczenie. 

Jak opisywał Jean Delumeau wiek XVII był kontynuacją ojcowskiej monarchii, w któ-
rej to głowa rodziny poczyna nowe życie, żywi rodzinę, kształci dzieci i je wychowuje. 
W dalszym ciągu jest rządcą do końca, testamentem dzieli majątek i przekazuje władzę. 
Jest to epoka, w której niewielu mężczyzn pozostaje stanu wolnego, niewiele jest też nie-
ślubnych dzieci. Jak zauważa autor „w dobrym tonie jest mieć żonę i własne potomstwo”. 

Polska droga rozwoju historycznego ról rodzinnych ukształtowana została przez dwie 
cechy:

1. nieco późniejsze i niecałkowite przejęcie feudalnego porządku społecznego,
2. większą niż w innych krajach rolę kobiety w rodzinie, co w poważnym stopniu od-

biło się na łagodzeniu patrocentryzmu tradycyjnej polskiej rodziny4.
Historyczne uwarunkowania w Polsce, gdzie wielu mężczyzn, ojców musiało opuścić 

rodziny, by stanąć w obronie ojczyzny, sprawiło, że rolę nieobecnych ojców musiały 
przejąć kobiety – matki. Z czasem, jak podaje Jean Delumeau, ojcowie zaczęli szukać 
więc źródeł wzmocnienia swego autorytetu wewnątrz rodziny poprzez stworzenie głębo-
kiej więzi emocjonalnej z pozostałymi jej członkami. Ojciec starał się nie tylko wzbudzać 
respekt i stwarzać poczucie dystansu, lecz wzbudzać przede wszystkim u dziecka uczucie 
bliskości emocjonalnej. Uczył kochać dzieci idee które i jemu były bliskie, wykształcał 
prawe zasady postępowania – umiłowanie ojczyzny, patriotyzm, a jego zainteresowania 
stawały się pasjami dziecka.

W XVIII wieku, w czasach rewolucji przemysłowej niosącej za sobą proces zmian 
technologicznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych, związanych z przejściem 
od gospodarki opartej na rolnictwie oraz produkcji manufakturowej do opierającej się 
głównie na mechanicznej produkcji fabrycznej na dużą skalę nastąpił znaczny zwrot w 
stosunkach rodzinnych. Ojciec coraz częściej bywał nie obecny w domu, niekiedy wy-
konywana przez niego praca nakazywała mu opuszczenie domu rodzinnego i wyjazd do 
odległych miejsc w celu podjęcia prac zarobkowych. Rzadkie powroty do domu roz-
luźniały więzy rodzinne, a rola ojca niejednokrotnie sprowadzała się do zaspokajania 
potrzeb materialnych rodziny.

Nasilające się w połowie XIX ruchy emancypacji kobiet, walczących o zrównanie ich 
praw z mężczyznami miały znaczący wpływ na obniżenie męskiego autorytetu i roli ojca 
w rodzinie. Dyskusje wokół tego, na czym polegać ma emancypacja kobiet, są bardzo 
gorące w ramach ruchu feministycznego. Każda kolejna fala feminizmu przynosiła też 

3  M. Żyromski, Pozycja ojca w rodzinie w wychowaniu w rodzinie rzymskiej, Poznań 1989., s. 77-78
4  J. Delumeau, D. Rochea, Historia ojców i ojcostwa, Warszawa 1995, WSZiP, s.11.
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odmienne rozumienie emancypacji. Pierwsza fala feminizmu i dominujący w niej libe-
ralny feminizm polegała na przyznaniu kobietom równych praw. Z kolei radykalne femi-
nistki drugiej fali uznają to za niewystarczające, wskazując na konieczność całościowej 
przebudowy społeczeństwa5.

W latach po okupacyjnych związanych z koniecznością odbudowy kraju z powojen-
nych zgliszcz ojciec ponownie większa część czasu spędza poza domem. Szczególnie 
w tamtym okresie wznoszono hasła równości kobiet i mężczyzn. Typowe męskie role 
przejmowały kobiety. Ukazywano je w mediach jako dzielne przodowniczki pracy, trak-
torzystki, kobiety z kielnią w ręku, z powodzeniem rywalizujące na równorzędnych sta-
nowiskach pracy z mężczyznami. Pomijano jednocześnie problem pozostawiania dzieci 
bez opieki, które podczas nieobecności obojga rodziców musiały wychowywać się nie-
jednokrotnie na podwórku z tzw „kluczem na szyi”.

2. Współczesna rola ojca w wychowaniu potomstwa. 
Obecność ojca w procesie wychowania jest ważna i konieczna, niemal niemożliwa do 

zastąpienia. Ojciec dostarcza dziecku takich bodźców i wzorów w jego rozwoju społecz-
nym i moralnym, których nie może zaoferować mu matka6.

Obecnie widoczne jest zwiększające się oczekiwania wobec ojcowskiego zaangażo-
wania w opiekę nad małymi dziećmi. Mężczyźni stają się bardziej opiekuńczy, odkrywa-
ją bliższe emocjonalne relacje ze swoimi dziećmi, dzielą z matkami radości i trudy opieki 
nad potomstwem. Według nowego wzorca ojciec odnosi się ze szczególną czułością do 
niemowlęcia i nie wstydzi się tego okazywać. Ojcostwo nie rozpoczyna się zatem w 
chwili pojawienia się dziecka w rodzinie, ale już w czasie planowania potomstwa. Współ-
czesny ojciec towarzyszy kobiecie we wszystkich ciążowych zabiegach i przygotowa-
niach, często jest również obecny w trakcie porodu7.

Miłość ojcowska ma nieco inny charakter niż macierzyńska. Przede wszystkim nie 
jest bezwarunkowa. Ojciec kocha dziecko dlatego, że spełnia ono jego oczekiwania, ko-
cha te cechy, które są zgodne z jego wymaganiami. Od matki różni się też tym, że jego 
miłość może osłabnąć lub zaniknąć w okresie dorosłości dziecka. Wszystkie te cechy nie 
oznaczają jednak, że ojcowska miłość jest słabsza ale że pełni w życiu dziecka zupełnie 
inne funkcje. Jest konieczna, ponieważ stanowi dla dziecka zachętę do dalszego rozwoju 
i wytycza w jakim kierunku ma ono postępować8.

Aby zdobyć u dziecka autorytet współczesny ojciec powinien:
- kochać dziecko i wychowywać przez miłość,
- żyć w zgodzie z zasadami i wartościami, które usiłuje wpajać dziecku,
- rozmawiać z dzieckiem, mówić i słuchać, co ono mówi,
- wymagać od dziecka tego, na co dziecko stać,
- nie stosować taki metod jak zastraszanie, zawstydzanie czy ośmieszanie dziecka,
- oceniać konkretne zachowania, a nie „całość” dziecka,
- nie kreować w oczach dziecka wizji własnego nieomylnego autorytetu9. 

5  S. Gamble, Emancipation. [w:] The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism, London - New 
York 1999, s. 191-192.

6  J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987, s.16
7  D. Majka-Rostek, Zaangażowane ojcostwo – specyfika współczesnego wzorca kulturowego, „Kultura i Histo-

ria”, nr 2011:20, dostępne online [na:] http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl /archives/2786
8  K. Pospiszyl, O miłości ojcowskiej, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986, s. 5-9
9  J. Witczak., Ojcostwo bez tajemnic, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987, s. 122-127
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Role pełnione przez ojca w rodzinie różnią się nieco w zależności od płci dziecka. Córka 
od ojca uczy się przede wszystkim, jak układać swe relacje z mężczyznami. Wygląd, praca 
i zainteresowania ojca, jego stosunek do żony i córki kształtują w pewnym stopniu obraz 
mężczyzny, którego córka będzie chciała w przyszłości poślubić. Dziewczynka potrzebuje 
zatem przede wszystkim ojca oddanego rodzinie, dla którego jest równie ważna jak syn10. 
Bardzo ważną rolę ojciec pełni w życiu syna. Dziś ojciec kształtuje osobowość syna, poka-
zując mu jak żyć, kształtuje wzór męskości, do jakiego syn będzie dążył w przyszłości. Jak 
przedstawił w materiale multimedialnym „Seria: Ojcostwo” dr Jacek Pulikowski: Mężczy-
zna w swym życiu ma wiele ról do odegrania. Gdy zdecyduje się zostać ojcem otwierają się 
przed nim kolejne postacie do wcielenia. Oto niektóre z prezentowanych cech :

2.1. Współczesny Ojciec – wzorzec męskości (dr Jacek Pulikowski ) 
Mężczyzna - ojciec powinien być wzorcem męskości dla wszystkich - zarówno syna 

jak i córki, żony jak i innych kobiet, które spotyka na co dzień. Dzisiaj jest to szczególnie 
ważne zadanie dla mężczyzny, ponieważ mamy wiele fałszywych wzorców.

2.2. Współczesny Ojciec - ochroniarz
Mężczyzna-ojciec powinien być „ochraniarzem”. Ma ochraniać rodzinę nie tylko pod 

względem fizycznym, lecz przede wszystkim psychicznym, intelektualnym.

2.3. Współczesny Ojciec – kapitan
Mężczyzna-ojciec powinien być jak kapitan na statku, który zapewnia bezpieczeństwo 

i to, że statek osiągnie określony cel. Ma zarówno opiekować się załogą, jak i pasażera-
mi. Nawet w czasie sztormu, kapitan winien dać swej załodze poczucie bezpieczeństwa 
i zapewnić, że panuje nad sytuacją i nie dopuści do przysłowiowego zatopienia statku.

2.4. Współczesny Ojciec - wychowawca
Nie da się przecenić roli ojca w procesie wychowania. Mężczyzna przekazuje dzieciom 

postawy i wartości w oparciu o przykład własnego życia, często czyniąc to zupełnie nie-
świadomie. Czasami bywa dobrym lub złym wychowawcą. Najbardziej fundamentalna zasad 
wychowania, to bycie dobrym przykładem dla wychowanka, sterować jego zachowaniami.

2.5. Współczesny Ojciec - opoka
Mężczyzna-ojciec powinien być opoką, fundamentem skałą - kimś, na kim zawsze można 

się oprzeć. Swoją postawą powinien zachęcać do szczerości w każdej, nawet trudnej, sytuacji.

2.6. Współczesny Ojciec – idol
Mężczyzna w roli ojca powinien być postrzegany przez swoje dzieci jako idol, którego 

warto naśladować. Zbudowanie takiego autorytetu w sposób naturalny jest jednak proce-
sem, który należy zacząć od uporządkowania samego siebie. 

2.7. Współczesny Ojciec – żywiciel
Kluczowe dla mężczyzny jest przekonanie, że jego praca zapewnia utrzymanie całej 

rodzinie. Przekonanie to nie mierzy się ilością zarabianych pieniędzy, lecz odpowiedzial-
nością i gorliwością, z jaką mężczyzna podejmuje pracę zawodową, mając na względzie 
dobro swojej żony i dzieci.

10  F. Spock, Rodzicom o dzieciach, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2000
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2.8. Współczesny Ojciec – przewodnik
Mężczyzna – ojciec powinien być przewodnikiem. Powinien wiedzieć, że zna drogę i 

wszyscy powinni móc na nim polegać. Powinien być przygotowany na każą trudną sytu-
ację na szlaku – tak samo jak ojciec w rodzinie.11

3. Miejsce ojca w rodzinie, jako najlepszym środowisko dla prawidłowego rozwo-
ju dziecka.

Już starożytni Grecy, a zwłaszcza Platon głosili, że rodzina jest podstawową komórką 
życia społecznego i główną instytucją wychowawczą. Według W. Okonia „Rodzina to 
grupa społeczna składająca się z rodziców, ich dzieci, i krewnych: rodziców łączy więź 
małżeńska, rodziców z dziećmi- więź rodzicielska, i również więź formalna określająca 
obowiązki rodziców względem siebie. Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze naturalne 
środowisko rozwojowe, między innymi dzięki możliwości otoczenia go indywidualną 
opieką i zaspokojeniu potrzeb, które ściśle związane jest z wykazywaniem przez rodzi-
ców właściwych, pożądanych z rozwojowego i wychowawczego punktu widzenia po-
staw rodzicielskich12.

H. Cudak przyjął tezę, iż „rodzina stanowi podstawowe i jednocześnie pierwotne śro-
dowisko opiekuńczo-wychowawcze i socjalizacyjne dziecka, począwszy od jego urodze-
nia, i uczestniczy w większym bądź mniejszym stopniu w poszczególnych jego fazach 
rozwojowych”13. Rodzina jako komórka społeczna ma do spełnienia bardzo ważne zada-
nia. Nie bez znaczenia jest w jakiej rodzinie wychowuje się dziecko. Literatura naukowa 
wskazuje na następujące typy rodzin:

1. Rodzina pełna – w której mężczyzna i kobieta związani są węzłem małżeńskim 
(sakramentalnym i cywilnym), połączeni są silną więzią emocjonalną, mieszkają ra-

zem i wspólnie wychowują swoje dzieci. Rodzina taka może mieć różnorodny obraz: 
– rodzina zdrowa, wydolna wychowawczo oraz w dobrej sytuacji materialnej;
– rodzina zdrowa, lecz biedna, w złej sytuacji materialnej;
– rodzina zdrowa, wydolna finansowo, lecz niewydolna wychowawczo
– rodzina zdrowa, niewydolna wychowawczo, biedna;
– rodzina zdrowa psychicznie i moralnie, lecz z nękającymi ją chorobami przewlekłymi,
 chorymi lub upośledzonymi dziećmi;
– rodzina zagrożona patologią;
– rodzina patologiczna.
2. Rodzina niepełna, czyli taka, w której rolę wychowawczą wobec dzieci sprawuje 

tylko jedno z małżonków. 
Model takiej rodziny to: dziecko – matka, dziecko – ojciec i przyjąć może następujący 

obraz:
– niepełna pozytywna, zdrowa, wydolna wychowawczo, stabilna, zamożna;
– niepełna pozytywna, wydolna wychowawczo, w złej sytuacji finansowej;
– niepełna zagrożona, z różnymi trudnościami;
– niepełna patologiczna14.

11  J. Pulikowski, prezentacja multimedialna 2 Ryby.PL „Seria: Ojcostwo” 
12  W Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996
13  H. Cudak, Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, Warszawa 1999, s.5
14  F. Adamski, Wychowanie w rodzinie, Kraków 1991, s.34–57 oraz T.E. Olearczyk, Rodzina i szkoła, Wychowawca 

3 (2000), s. 16
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3.1. Podstawowe funkcje rodziny
W. Okoń wyróżnia cztery podstawowe funkcje rodziny: 
1. Prokreacyjna - wynikająca z dążenia człowieka zaspokojenia popędu płciowego i 

posiadania potomstwa będące motywacją zawierania małżeństwa i tworzenia rodziny. 
2. Wychowawcza - konsekwencja funkcji prokreacyjnej: udział rodziny w socjalizacji 

dziecka we wszystkich jej fazach: od wczesnej opieki do usamodzielnienia się, zapewnie-
nia dzieciom odpowiedniego startu życiowego.

3. Gospodarcza - od niej zależy spełnienie dwóch poprzednich funkcji – prowadzenie 
gospodarstwa domowego zaspokajającego potrzeby materialne członków rodziny. 

4. Sprawowanie pieczy- nad życiem członków, ich zachowaniem, kulturą, zdrowiem, 
trudnościami życiowymi. 

3.2. Funkcja wychowawcza rodziny 
Funkcja wychowawcza rodziny nie ogranicza się tylko do opieki, wychowywania ma-

łych dzieci, do zaspokajania ich potrzeb biologicznych i psychicznych w okresie wczesne-
go dzieciństwa, kiedy dzieci są jeszcze całkowicie bezradne i zależne od osób dorosłych, 
oraz do przyuczania ich do określonych sposób zachowania się w okresie przedszkolnym. 

Rodzina współczesna zajmuje się dzieckiem i wychowuje następne pokolenie prze 
długi okres czasu – od urodzenia do ok. 18 - 20 r.ż. W ten sposób odgrywa ważną rolę 
we wszystkich stadiach rozwoju danej jednostki, aż ta osiągnie dojrzałość psychiczną i 
niezależność ekonomiczną. Wraz z wiekiem zwiększa się rola pozarodzinnych środowisk 
wychowawczych i wpływów z zewnątrz na osobowość dziecka, ale rodzina nie przestaje 
pełnić swej funkcji wychowawczej. Jak potwierdza H. Izdebska, wychowawcze oddzia-
ływanie rodziny jest problemem złożonym i daleko wykracza poza świadome przeka-
zywanie wskazań, pouczeń oraz zaleceń. To także, a może przede wszystkim tworzenie 
dziecku pierwszego obrazu świata, jego porządku, stosunków ludzi wobec siebie, ich 
stosunku do branych na siebie obowiązków, ich sposobów przekazywania życia15.

3.3. Konsekwencje braku udziału ojca w sprawowaniu funkcji wychowawczej dziecka
Badania nad osobowością dzieci, które pozbawione były kontaktów z ojcem i jego 

miłości wskazują liczne jej zaburzenia. Są to:
- zaburzenia związane z przystosowaniem się do pełnienia ról społecznych,
- mniej dojrzałe formy zabawowe,
- trudności w przystosowaniu się do wymagań panujących w grupie,
- mniejsza samodzielność,
- brak poczucia bezpieczeństwa, lękliwość,
- nieumiejętność sprostania stawianym obowiązkom,
- częste niepowodzenia w nauce,
- niedojrzałość społeczna,
- brak osobowego wzoru mężczyzny,
- homoseksualizm,
- trudności z właściwym pojęciem roli kobiety i pełne zidentyfikowanie się z nią,
- wcześniejsze rozpoczęcie życia płciowego, większe zainteresowanie mężczyznami u kobiet16

Rola ojca jest więc niepodważalna. Ma on być przede wszystkim wychowawcą. Jego 

15  H Izdebska, Rodzina jako środowisko życia i wychowania, [w:] Problemy opiekuńczo – wychowawcze, 8/98 
16  K. Pospiszyl, Ojciec a rozwój dziecka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, s. 147-155
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zadaniem, analogicznie do biologicznego zrodzenia dziecka przez matkę, jest „rodzić” 
je jako nową istotę przez wychowanie. Rolą ojca jest wytwarzanie w rodzinie atmosfery 
bezpieczeństwa, uczestniczenie we wszystkich aspektach życia rodzinnego17. 

Podsumowanie
Na przestrzeni wieków zmienił się reprezentatywny wzorzec ojca. Nie jest on już po-

strzegany jako wyłączny decydent, hegemon odpowiedzialny za byt rodziny. Rewolucja 
kulturowa, gospodarcza i społeczna pociągnęła za sobą daleko idące zmiany w wizerun-
ku współczesnego ojca. W ich wyniku zatarł się niegdysiejszy wyraźny podział na rolę 
matki wyłącznej piastunki, opiekunki domowego ogniska i ojca walecznego żywiciela i 
głowy rodziny. Role obojga rodziców zrównały się. Oboje odczuwają potrzebę czynnego 
współuczestniczenia w sprawowaniu opieki nad potomstwem, od chwili jego poczęcia, do 
osiągnięcia przez nie wieku dojrzałego. Współczesne ojcostwo realizowane jest w sferze 
emocjonalnej, uczuciowej. Ojcowie odczuwają potrzebę bliskiego kontaktu z dzieckiem, 
angażując się i uczestnicząc w jego procesie wychowawczym. Coraz bardziej powszech-
nym jest udział ojca w porodach rodzinnych, przebywaniu na urlopie tacierzyńskim, 
zwolnieniu lekarskim związanym z chorobą dziecka. Dzisiejszy ojciec w oczach dziecka, 
to przede wszystkim: idol, wzorzec męskości, ochroniarz, kapitan, wychowawca, opoka, 
przewodnik, ale i żywiciel rodziny. Mimo przemian kulturowych zrównujących role ojca 
i matki niezmiennym pozostaje wartość pełnej rodziny, jako najlepszego środowiska do 
rozwoju i dojrzewania dziecka. To pełna rodzina daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i 
jest najkorzystniejszym środowiskiem dla jego rozwoju. Dziecko wzrastające w niepełnej 
rodzinie bardziej narażone jest na zaburzenia osobowości i dysfunkcje rozwoju emocjo-
nalnego. Zatem mimo upływu wieków i przeobrażeń kulturowych w dzisiejszym świecie 
rola ojca w wychowaniu potomstwa jest niezmiennie ważna i nie do zastąpienia. 

Streszczenie:
Historyczne znaczenie roli ojca sprowadzało się do przywództwa w rodzie. W jego 

rękach spoczywała odpowiedzialność za rozwój rodziny, zarówno materialny, jak i du-
chowy. Sprawował pieczę nad wspólnym majątkiem, reprezentował rodzinę na zewnątrz, 
decydował o losach jej członków, przekazywał władzę i majątek potomkom. W sytu-
acjach niezgodnych z jego wolą potrafił pozbawić swe dziecko wszelkich praw a nawet 
je wydziedziczyć. Był jedynym decydentem spraw rodzinnych. Współczesna rola ojca 
sprowadza się do współuczestniczenia w wychowaniu potomstwa, w obopólnej wraz z 
matką dziecka współodpowiedzialności za jego rozwój od chwili poczęcia do osiągnięcia 
przez nie wieku dojrzałego. Najlepszym środowiskiem do wychowywania potomstwa 
jest pełna rodzina. To ona daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, stabilności i dobrego 
rozwoju. Brak ojca w sprawowaniu funkcji wychowawczej dziecka niesie za sobą konse-
kwencje, często które mają wpływ na prawidłowy rozwój małego człowieka i budowaniu 
własnej przestrzeni życiowej w dojrzałym życiu.

Słowa kluczowe: ojciec, opieka, wychowanie, rodzina, dziecko

17  D. Delumeau, J. Rochea, Historia ojców i ojcostwa, WSZiP, Warszawa 1995, s.390
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Summary:
The father’s role in contemporary upbringing of offspring
Historical meaning of the role of the father came down to his leadership in the family. 

Responsibility for development of family in material and spiritual aspect altogether laid 
in his hands.He was taking care of the goods of his family. Father was representing fam-
ily outside and decided about future of its members. He was passing estates, money and 
belongings to next generations. In situations which were divergent with his will he could 
deprive his children of all the rights but also he could disinherit his offspring. He was main 
decision-maker in his family. Nowadays role of father settles around co-participation with 
his wife in bringing up children starting from their birth to the time when they reach age of 
majority. Best surrounding for raising up children is the strong family. It delivers the feeling 
of safety and stability and gives opportunity for personal development. The lack of father 
in the family comes with serious consequences which very often impacts the process of 
maturation of a small man and stresses his ability to build own living space in the adulthood.

Keyword: father, care, upbringing, family, child
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RODZINNE DOMY DZIECKA

Absolwentka pedagogiki na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, 
obecnie doktorantka w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na 
Wydziale Nauk Społecznych. W ramach zainteresowań naukowych odbyła studia podyplomowe: Kryminologia 
z elementami profilaktyki przestępczości. Zainteresowania naukowe: profilaktyka społeczna, uzależnienia, prze-
stępstwa gospodarcze, pomoc ofiarą przemocy domowej.

mgr Angelika B. Sadowa – KUL JPII w Lublinie  

Wstęp.
Rodzinny dom dziecka jest instytucją stosunkowo młodą powstała ona jako miejsce, w 

którym dzieci pozbawione opieki rodziców mogą czekać na ustabilizowanie się ich sytu-
acji prawnej. Tworzy się je w zamian za tradycyjne domy dziecka, gdzie wychowanek nie 
poznaje realiów życia codziennego w rodzinie. W związku z tym, a zwłaszcza w nadziei 
na zapewnienie młodym osobom wzorców zachowań opartych na wzajemnym zrozumie-
niu i miłości. Instytucja ta ma za zadanie nie tylko pracę z dzieckiem, lecz również całą 
jego rodziną, bo tylko wówczas można mówić o prawidłowym wypełnieniu przez nie 
swoich zadań. Polegających na powrocie dziecka do rodziny biologicznej lub adopcji.

1. Dom dziecka, jako instytucjonalna forma opieki nad dziećmi
Dom dziecka jest instytucją państwową mającą na celu zapewnienie podstawowej 

opieki dziecku, którego rodzice utracili władze rodzicielską, zostali jej częściowo pozba-
wieni, lub w przypadku dzieci osieroconych nie posiadają ich. Przebywają w niej dzieci 
w tzw. „normie rozwojowej”, a ich sytuacja życiowa uniemożliwia na ich przebywanie 
w rodzinie biologicznej. Dom dziecka ma za zadnie dbanie o potrzeby wychowanków 
przebywających w nim, poprzez niwelowanie negatywnych skudów oraz kompensowa-
nie braku rodziny. W związku z tym instytucja ta uczy podopiecznych podstawowych 
zasad życia społecznego i przygotowuje do prac zawodowej.  W swojej pracy pracownicy 
domu dziecka skupiają się na następujących zadaniach:

- poprawy stanu zdrowia dzieci i prowadzenia resocjalizacji, 
- pomocy w odzyskaniu równowagi psychiczno-emocjonalnej, 
- pomocy w sytuacji niepowodzeń szkolnych, 
- kompensowania skutków choroby sierocej, braku umiejętności nawiązywania kon-

taktów społecznych, 
- przygotowania do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów1.
Należy jednak pamiętać, iż bez względu na to, że dom dziecka jest instytucja dbająca o 

dobro wychowanków, to umieszczenie tam dzieci nie powinno być powszechnie stosowa-

1  Zob. M. Turska, Percepcja siebie i własnej sytuacji życiowej poprzez wychowanków domu dziecka, 2008, s. 20.
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ne. Dziecko najlepiej rozwija się w rodzinie naturalnej, gdzie czuje się bezpieczne i kocha-
ne wyrwanie dziecka z tego środowiska powinno mieć charakter ostateczny i tylko wów-
czas, gdy żadne inne środki nie są w stanie zapobiec temu krokowi. Przebywanie dziecka 
w placówce zastępczej powinno mieć charakter czasowy, wtedy też pracownicy powinni 
starać się skorygować niepożądane czynniki, jakie występują w rodzinie biologiczne, tak, 
aby wychowanek w jak najkrótszym czasie mógł wrócić do domu rodzinnego2.

2. Rodzinny dom dziecka, jako połączenie rodzinnej i instytucjonalnej opieki nad 
dzieckiem

Polski ustawodawca podkreśla, iż „rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą 
małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono 
dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej”3. Takie definiowanie osób, które 
sprawują opiekę nad dzieckiem ma za zadnie podkreślenie roli rodzica w życiu dziecka. 
Sytuacja prawna opiekuna, jeśli jest stabilna daje poczucie równowagi wychowankowi. 

Przebywanie dziecka w rodzinnym domu dziecka tak samo jak w przypadku domu 
dziecka powinno mieć charakter przejściowy. Zapewnia on swoim wychowankom opiekę 
pod wszelkimi względami i w porównaniu do instytucji, dziecko w niej przebywające 
ma poczucie stabilizacji, gdyż zajmują się nim cały czas jedne osoby, które zaspaka-
ja również potrzeby emocjonalne dziecka. Warunki, jakie istnieją w takich domach są 
zbliżone do prawidłowo funkcjonującej rodziny. Wychowawcy starają się w swojej pra-
cy korygować wszelkie negatywne zworce zachowań wychowanków. Dzieje się to w 
długotrwałym okresie, gdyż, pomimo że instytucja ta z założenia powinna przyjmować 
dzieci na zasadach interwencji to w rzeczywistości, bardzo duża liczba podopiecznych 
pozostaje nią objęta przez dłuższy okres czasu nierzadko do pełnoletniości. Przyczynia 
się do tego brak uregulowanej sytuacji prawnej dziecka wówczas, gdy rodzice mają część 
praw rodzicielskich wobec dziecka, lecz nie są w stanie zajmować się nim. Niemożliwa 
jest wtenczas adopcja takiego dziecka, jak i powrót do rodziny biologicznej. Więc jedyna 
formą zapewnienia dziecku w miarę normalnych warunków życiowych (rodzinnych) jest 
pozostawienie ich w rodzinnym domu dziecka4.

Osoby, które decydują się na prowadzenie rodzinnego domu dziecka musza mieć świa-
domość, że ta decyzja powinna być dobrze przemyślana. Nie może być pochopna, gdyż 
ciągłe przyjmowanie i oddawanie dzieci skutkuje wielkimi ranami, jakie dostaje dziecko. 
Sam fakt prowadzenia takiej instytucji jest dość trudny. Wychowawcy muszą mieć na 
uwadze dobro dzieci, zarówno oddanych im pod opiekę, jak i własnych. Żadne działanie 
podjęte przez rodzica nie powinno doprowadzać do konfliktów między dziećmi. Rodzi-
ce muszą otworzyć swoje serca dla nowych podopiecznych i wszelkie działania, jakie 
będą kierowali w swojej pracy z dzieckiem powinny być oparte na miłości do bliźniego. 
Przysparza to kłopot, gdyż nowo przybyłe dzieci są zranione i zagubione. Pomimo, iż 
działania, jakie są podejmowane wobec dziecka mają za zadanie pomóc mu, to jest ono 
mocno związane z rodzina biologiczna. Wychowawca ma za zadnie dbanie o tą relacje 

2  Zob. P. Mickiewicz, Formy opieki nad dzieckiem[w:] (red.) A. Kwaśniewska, Poradnik Rodzicielstwa zastępczego, 
Warszawa 2013, s.8

3  Ustawa z dnia 09. Czerwca 2011, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (Dz. U. 2011 nr 149 poz. 887z 
późn. zm.) art. 41

4  Zob. A. Kwaśniewska, J. Zozula, Rodzinny dom dziecka problematyka prawna, [w:] Stowarzyszenie interwencji 
prawnej nr 1/2009s. 12
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między najbliższymi ułatwianie mu kontaktu z nimi. Dopiero po dłuższym okresie czasu 
dziecko, które trafi do rodzinnego domu dziecka jest w stanie otworzyć się na swoich 
opiekunowi zacząć z nimi działać. Wówczas jest wstanie współdziałać dla dobra „nowej 
rodziny”, ubogaca ono swoją postawą życie codzienne w domu. Stara się być dobrym 
dzieckiem i rodzeństwem5.

Więzi te niekiedy tworzą się bardzo silne zwłaszcza wtedy, gdy dziecko przebywa w 
danej rodzinie dłuższy okres czasu. Możliwe jest wtenczas staranie się o adopcje pod-
opiecznego. Sytuacja taka ma miejsce tylko wtedy, gdy dziecko ma uporządkowaną sytu-
acje prawną. Zdarza się, że rodzice biologiczni wyrażają zgodę na adoptowanie dziecka 
przez wychowawców. Niekiedy sąd rodzinny kierując się dobrem dziecka jest wstanie 
pozbawić rodziców biologicznych praw rodzicielskich, po wcześniejszym złożeniu 
wniosku przez opiekuna. Trzeba pamiętać jednak, że adopcja dziecka przez opiekunów w 
rodzinnym domu dziecka może powodować dużą liczbę kontrowersji. Pierwotnie dziec-
ko w niej umieszczone miało po upływie określonego czasu wrócić do rodziny pierwot-
nej, natomiast fakt przebywania poza domem miał być czasowy. Niekiedy jednak rodzina 
ta nie stara się skorygować swojego zachowania, poprzez które dziecko trafiło do pieczy 
zastępczej, a więc jego powrót jest niemożliwy. Lecz takie postępowanie ma też swoje 
plusy dziecko, które zostanie adoptowanie ma pewność, że nie zostanie już „oddane”. W 
ten sposób wzrasta jego poczucie wartości i zaufania do nowej rodziny.  Dziecko te nie 
jest narażone na poznawanie nowej rodziny, lecz jest wstanie pozostać w miejscu, gdzie 
kocha i jest kochane, a właśnie to poczucie jest najważniejsze6.

Pani Grażyna Lewko podkreśla, że dziecko, które jest umieszczone w rodzinnym 
domu dziecka, a zachowuje się w sposób niepoprawny. Zachowanie to nie jest zjawi-
skiem zarówno odosobnionym jak i niezasadnym. Niezrozumiałe jest natomiast przez 
nowych opiekunów, którzy sądzą, że jeżeli dziecko nie przebywa w domu, który funkcjo-
nuje niepoprawnie(na przykład w rodzinie przemocowej) to jego zachowanie po pewnym 
czasie powinno się poprawić. Dzieje się jednak odwrotnie, jest to skutkiem zagubienia 
dziecka i testowaniem nowych opiekunów. Dziecko czuje, że gdy nie dopuści do siebie 
nikogo, to nie będzie skrzywdzone. Takie zachowanie jest skutkiem ciągłego zmieniania 
przez wychowanka domu lub instytucji, która sprawuje nad nim w danym momencie 
opiekę. Doprowadza to do braku zaufania, że w tym domu coś się zmieni na lepsze oraz 
lęk o to, co będzie jutro, gdzie jutro trafie7.

3. Zasady otwarcia rodzinnych domów dziecka
Podopiecznymi placówek opiekuńczo – wychowawczych są również dzieci, których 

rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej. Na podstawie art. 111 krio „sąd może 
pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, gdy zaistnieją następujące przesłanki:

1. wystąpi trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej (nieuleczalna 
choroba, ubezwłasnowolnienie),

2. rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej względem dziecka (biją, znęcają się fi-
zycznie lub psychicznie, wykorzystują seksualnie),

5  Zob. E. Przesmycka-Perczyńska, Żyjemy jak w rodzinie, [w:] Służba życiu 1/2010 s. 14
6  Zob. M. Pomańska-Bielecka, Przysposobienie czyli adopcja dziecka, [w:] (red.) A. Kwaśniewska, Poradnik Rodzi-

cielstwa zastępczego, Warszawa 2013, s 63.
7  Zob. G. Lewko, Obraz kliniczny dziecka trafiającego do różnych form opieki zastępczej, [w:] (red.) B. Weigl, L. 

Drozdowski, Rodzinne domy dziecka- opieka, wychowanie, terapia, Warszawa 2011, s. 67-70.
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3. rodzice w rażący sposób zaniedbują swe obowiązki względem dziecka (nie za-
pewniają wyżywienia, ubrania, lekceważą obowiązek szkolny, nie zapewniają opieki 
medycznej),

4. sąd może również pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, w sytuacji, gdy została 
im ona wcześniej ograniczona i pomimo udzielonej pomocy nie zmieniła się sytuacja 
rodzinna, a w szczególności, gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem (dotyczy 
to bardzo często dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 
albo rodzinach zastępczych, z którymi rodzice się nie kontaktują)”8. Fakt pozbawienia 
władzy rodzicielskiej dokonywany jest tylko w szczególnych przypadkach i wówczas, 
gdy nie ma innej możliwości. Sąd zawsze podejmując tą decyzje ma na uwadze dobro 
dziecka. A jest on zasądzany, gdy rodzina nie jest wstanie samodzielnie funkcjonować w 
prawidłowy sposób. 

Rodzinne domy dziecka są prowadzone głównie przez osoby zamężne wówczas je-
den z małżonków rezygnuje z dotychczasowej pracy zawodowej. Tak, aby mógł się on 
zajmować prowadzeniem domu i nowo przybyłymi dziećmi. Natomiast drugi małżonek, 
jeśli chce może nadal pracować zawodowo lub także zajmować się domem. Osoba po-
zostająca w domu pełni funkcje dyrektora placówki na mocy umowy, jaką podpisał z 
przedstawicielem powiatu.  W domu tym przebywają nie tylko dzieci, które zostały tam 
skierowane, lecz również dzieci biologiczne. Kandydaci chcący podjąć się prowadzenia 
rodzinnego domu dziecka powinni zgłosić się do powiatowego centrum pomocy rodzinie, 
ośrodka adopcyjno-opiekuńczego lub organizacji pozarządowej, która na danym terenie 
prowadzi rodzinne domy dziecka. Przyszli wychowawcy musza posiadać wykształcenie 
minimum średnie, gdyż w swojej pracy są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji 
instytucji. Osoby te powinny być również niekaralne, o dobrym stanie zdrowia. Zanim 
możliwe będzie prowadzenie rodzinnego domu dziecka kandydaci muszą przejść szkole-
nie, które trwa zazwyczaj kilka miesięcy i uzyskać kwalifikacje. Należy pamiętać jedno-
cześnie, że osoby starające się o możliwość założenia tej placówki nie mogą być karani 
lub pozbawienia władzy rodzicielskiej. Osoba ta powinna mieć nieposzlakowana opinie, 
bo tylko wówczas istnieje pewność, że przekaże podopiecznym pozytywne wzorce i bę-
dzie kładła nacisk na eliminowanie negatywów9.

Pomimo faktu, iż wychowawcy w rodzinnym domu dziecka nie decydują konkretnie, 
które dziecko przyjmą pod swoją opiekę to jednak mają informacje na temat tego, w ja-
kim wieku oraz ile będzie dzieci, które zostaną pod ich opieką. „Podopiecznych, do RDD 
kierują organizatorzy pieczy lub sąd rodzinny. Dyrektor ma prawo współdecydowania o 
przyjmowanych dzieciach. „Konstruując” swoją rodzinę powinien pamiętać o zróżnicowa-
niu wiekowym, a jeśli rodzina ma dzieci naturalne - o przyjmowaniu do rodzinnego domu 
dzieci młodszych od nich. Pomoże to w zachowaniu pozycji „starszego rodzeństwa” i po-
czucia bezpieczeństwa, które dzieci naturalne mogą łatwo utracić w zderzeniu z dużą grupą 
dzieci podopiecznych”10. Fakt ten jest bardzo ważny, gdyż dziecko biologiczne nie może 
posiadać wrażenia, że nie jest już ważne i niepotrzebne w rodzinie. Takie odczucie spowo-
duje brak zaufania dla rodziny i może spowodować bunt ze strony dziecka, co doprowadzi 
do problemów wychowawczych i w późniejszym życiu do poczucia krzywdy.

8  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.), art. 111.
9  Zob. http://www.akukurodzina.pl/pl/rodzinne-domy-dziecka, dostęp dnia 01.05.2016
10  http://www.rodzinawpotrzebie.org/content/view/76/36 dostęp dnia 30.04.2016
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Aby utworzyć rodzinny dom dziecka musi istnieć na to zgoda samorządu terytorialne-
go. Dlatego też osoby starające się o kwalifikację na tę formę opieki zastępczej, powinny 
uzyskać od władz samorządowych (za pośrednictwem MOPS lub PCPR) zapewnienie o 
zasadności podjęcia szkolenia w tym celu. Niekiedy istniej możliwość, aby dana rodzina 
chcąca prowadzić rodzinny dom dziecka podpisała umowę z innym powiatem. Osoby 
chcące prowadzić instytucje musza posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe. Na-
leży pamiętać, iż praca w charakterze wychowawcy nie może być forma na wzbogace-
nie się danej rodziny. Natomiast dyrektor rodzinnego domu dziecka musi posiadać wy-
kształcenie minimum średnie, gdyż tylko wówczas jest on wstanie poprawnie prowadzić 
wszelkie formalności, jakie wiążą się z tą instytucją. W tym zakresie dyrektor podlega 
kontroli ze strony Centrum Pomocy Rodzinie i Urzędu Wojewódzkiego. Dyrektor musi 
jednocześnie zrezygnować z jakiejkolwiek pracy zawodowej, gdyż kolidowałaby ona z 
obowiązkami, jakie są na niego nałożone. Z racji na specyfikę pracy najlepiej, gdy kan-
dydaci przed założeniem placówki posiadają własne dzieci. Zdobywają w ten sposób 
doświadczenie w pracy z dziećmi. Dzieci te powinny być starsze od owo przybyłych, 
aby nie zaburzyć struktury rodziny. Inaczej potomstwo biologiczne może poczuć się 
niepewnie zarówno w rodzinie jak i w roli rodzeństwa11.

4. Zadania rodzinnych domów dziecka
Pomimo, że wszystkie rodzinne domy dziecka obowiązują jednakowe zasady codo 

podstawowych zasad, według których powinien być prowadzony. To w rzeczywistości 
w każdym z nich występują odrębne zasady wedle, których żyją poszczególne rodziny. 
Oparte są one na indywidualnych zasadach, jakie wprowadzają wychowawcy, a odno-
szą sie do podstawowych zasad, jakie powinni przestrzegać wychowankowie. Lecz są 
one niezwykle ważne, gdyż to właśnie dzięki nim dziecko ma poczucie stabilności w 
swoim życiu. W nowej rodzinie zmieniają się również obyczaje z tych, jakie dotychczas 
obowiązywało dziecko do całkiem nowych, jakie występują z okazji różnego typu świąt 
i uroczystości. Niezmienne natomiast pozostają przekonania, jakie posiada podopiecz-
ny, czy też jego myśli. Dlatego też w tworzeniu nowych zasad, według, których będzie 
żyło dziecko należy pamiętać o tych aspektach jego życia i osobowości. Oraz nie robić 
niczego na siłę, gdyż spowodować to może jedynie skutek przeciwny od zamierzonego i 
zamiast pomóc wychowankowi doprowadzi to do poczucia krzywdy i niezrozumienia12.

Oprócz zasad względnych, jakie każda rodzina tworzy dla siebie należy pamiętać o 
podstawowych zasadach, jakie ma zapewnić względem wychowanka. Rodzina ta powin-
na być miejscem, w którym dziecko pozna zasady prawidłowo funkcjonującej rodziny po 
wypełnieniu tych wszystkich wytycznych można, w sposób całościowy zająć się dziec-
kiem i zaspokoić jego wszystkie potrzeby. Ponieważ stanowią one podwaliny dla wszyst-
kich szczegółowych zadań, jakie wypełnia rodzina. W swoich zadaniach wychowawcy 
skupiają się na współpracy również z rodzina biologiczną wychowanka. Jej głównym za-
daniem jest pomoc w zapewnieniu pomocy w dalszym życiu po opuszczeniu rodzinnego 
domu dziecka. „Piecza zastępcza zapewnia: 

1) pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożli-

11  Zob.http://www.maluchy.pl/adopcja_i_rodziny_zastepcze/index.php3?show=9 dostęp dnia 30.04.2016
12  Zob. R. Kałucka, Nowy dom, nowa rodzina-perspektywa relacji miedzy dzieckiem a najbliższym otoczeniem w 

kontekście adaptacji w rodzinnym domu dziecka, [w:] (red.) B. Weigl, L. Drozdowski, dz. cyt. s.42.
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we – dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposo-
bienia dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym; 

2) przygotowanie dziecka do: 
a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, 
b) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, 
c) nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych 

kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i 
separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych; 

3) zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem po-
trzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych”13.

Wychowawcy w rodzinnym domu dziecka starają się ze wszystkich sił zapewnić za-
spokojenie niezbędnych do prawidłowego rozwoju dziecka zadań. Wśród funkcji, jakie 
w związku z tym wypełniają należy zaznaczyć na pierwszym miejscu potrzeby psycho-
logiczne dziecka. Przejawiające się z poczuciu bezpieczeństwa, jakie otrzymuje dziecko, 
zapewnienie, że nic mu nie grozi oraz jest akceptowane przez opiekunów. Gdy będzie ona 
spełniona samoistnie zostanie wypełniona potrzeba własnej wartości, czyli samo zapew-
nienie o tym, że coś jestem wart w domu, grupie i społeczeństwie i dlatego angażuje się 
na ich rzecz. Potrzeba autorytetu, pomoc w zrozumieniu świata i własnych wartości. Oraz 
najważniejsza potrzeba poczucia, że życie ma sens, że ja po coś jestem, jestem komuś 
potrzebny. Jeżeli dziecko doświadczy wszystkich tych uczuć i postaw będzie mogło roz-
wijać się w sposób całościowy i prawidłowy. Bo to nie zapewnienie potrzeb materialnych 
kształtuje człowieka, lecz jego dobrostan psychiczny14.

Nie wolno jednak zapomnieć, że dziecko nie zawsze ma możliwość opuszczenia ro-
dzinnego domu dziecka i powrotu do rodziny naturalnej nawet po ukończeniu 18 roku 
życia. Państwo powinno pamiętać o zapewnieniu tym osobom wsparcia, jakie jest im 
potrzebne w samodzielnym życiu. Pomoc ta ma za zadanie nie rekompensowanie im 
nieszczęśliwego dzieciństwa, lecz formą pomocy i wsparcia. „Na podstawie art. 88 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych, 
które osiągnęły pełnoletniość przysługuje pomoc na usamodzielnienie. Może ona przy-
brać następujące formy: 

1.pomoc pieniężna na usamodzielnianie, 
2.pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (maksymalnie do ukończenia 25 roku życia) 
3.pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszka-

niu chronionym, 
4.pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, 
5.pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. ww. pomoc przysługuje osobie 

usamodzielnianej, która w Rodzinnym Domu Dziecka została umieszczona na podstawie 
orzeczenia sądu i która opuszczając go jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Pomoc 
pieniężna na usamodzielnienie oraz pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysłu-
guje osobie, która przebywała w Rodzinnym Domu Dziecka co najmniej rok”15.

13  Ustawa z dnia 09. Czerwca 2011, O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (Dz. U. 2011 nr 149 poz. 887 
z późn. zm.) art. 33

14  Zob. B. Weigl, Osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Obciążenia i zasoby w pełnym cyklu życia, [w:] (red.) B. 
Weigl, L. Drozdowski, dz. cyt., s.23-24.

15  A. Kwaśniewska, J. Zozula, Rodzinny dom dziecka problematyka prawna, [w:] Stowarzyszenie interwencji praw-
nej nr 1/2009 s. 14
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5. Rezygnacja z prowadzenia rodzinnych domów dziecka
Niekiedy różnorakie czynniki przyczyniają się do tego, iż rodzina musi zrezygnować 

z prowadzenia rodzinnych domów dziecka. Trzeba mieć na uwadze, że nie jest to forma 
ostateczna pieczy zastępczej i przypadku szczególnych sytuacji może dojść do zaprze-
stania świadczenia usług przez wychowawców. Niekiedy jest to spowodowane takimi 
czynnikami jak wiek zarówno wychowanków jak i wychowawców czy też powodem 
dzieci do domu rodzinnego. Niekiedy natomiast rodzina zmuszona jest do zaprzestania 
funkcjonowanie przez fakt niepoprawnego wypełniania swoich obowiązków.

„Każda forma pieczy zastępczej może zostać rozwiązana. Może to nastąpić w nastę-
pujących przypadkach:

1. Rezygnacja z pełnienia tej funkcji ze strony rodziny zastępczej. W takiej sytuacji 
rodzina zastępcza powinna zgłosić wniosek do sądu o rozwiązanie rodziny zastępczej dla 
konkretnego dziecka (a co za tym idzie

– umieszczenie dziecka w innej formie pieczy zastępczej). Oczywiście o tej rezygnacji 
powinno się poinformować także organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Jeśli rezygna-
cji dokonuje rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka, będzie 
ona wymagała wypowiedzenia umowy – na zasadach w niej przewidzianych.

2. Rozwiązanie rodziny zastępczej nastąpić może także z powodu odejścia z rodziny 
ostatniego umieszczonego w nim dziecka (zwłaszcza w przypadku rodzin spokrewnio-
nych i niezawodowych) np. na skutek osiągnięcia pełnoletniości, przeniesienia dziecka 
do innej formy pieczy zastępczej, powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub przyspo-
sobienia dziecka

3. W przypadku rodzin zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka przyczyny roz-
wiązania umowy przewiduje zawsze umowa. Ustawową, dodatkową przesłanką wypo-
wiedzenia umowy jest zmiana miejsca sprawowania pieczy zastępczej poprzez opuszcze-
nie terytorium RP lub powiatu, z którego starostą została zawarta umowa. Przesłanka ta 
nie ma zastosowania w przypadkach, gdy starosta postanowił inaczej lub zmiana miejsca 
jest związana z wyjazdem wakacyjnym.

4. Rozwiązanie umowy z rodziną zastępczą zawodową lub prowadzącym rodzinny 
dom dziecka może być efektem niewypełniania funkcji lub niewłaściwego ich wypeł-
niania. W razie podjęcia informacji o ww. nieprawidłowościach, starosta ma obowiązek 
zawiadomienia właściwego sądu. Jeśli z ww. powodów sąd zmieni orzeczenie o umiesz-
czeniu dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka starosta 
może z tą rodziną/osobą prowadzącą rodzinny dom rozwiązać umowę bez zachowania 
terminu wypowiedzenia.

5. Jeśli rodzina/prowadzący dom dziecka uzyska dwie kolejne negatywne opinie od 
organizatora pieczy zastępczej, organizator ten ma obowiązek skierować do sądu wnio-
sek o uchylenie postanowienia o umieszczeniu dziecka w tej rodzinie/domu”16.

16  O. Trocha, Rodzinna piecza zastępcza, [w:] (red.) A. Kwaśniewska, Poradnik Rodzicielstwa zastępczego, Warsza-
wa 2013, s.51-52.
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6. Statystyki dzieci objętych instytucjonalną i rodzinną opieką.
Dzieci w pieczy zastępczej w 2013 r.

Diagram 1

Większość dzieci, które są czasowo lub stale pozbawione opieki rodzicielskiej prze-
bywa w rodzinnej pieczy zastępczej, a nie w instytucjonalnej. W roku 2013 aż 75% wy-
chowanków było objęte tą właśnie formą opieki. Liczba ta systematycznie wzrasta wraz 
z biegiem lat, z 49 667 dzieci w 2005 roku do 57 442 w 2013roku. Zmalała jednocześnie 
w tym czasie liczba podopiecznych instytucjonalnej formy pieczy zastępczej, o niespełna 
tysiąc.  Należy zaznaczyć, że rodzinnych domów dziecka w naszym kraju było tylko 331, 
w których jest wychowywanych dwa tysiące dzieci17.

7. Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w 2013 r.

Diagram 2

Należy wspomnieć, że rodzinny dom dziecka to najrzadsza forma opieki nad dziec-
kiem zarówno spośród form rodzinnych jak i instytucjonalnych. Powodem takiego stanu 
rzeczy może być fakt dość krótkiej historii istnienia tych domów w Rzeczypospolitej 
Polskiej18.

17  Zob. Główny Urząd statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, opieka nad dzieckiem 
pozbawionym opieki rodzicielskiej – notatka informacyjna, s. 1-3

18  Zob. Główny Urząd statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, opieka nad dzieckiem 
pozbawionym opieki rodzicielskiej – notatka informacyjna, s.2
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„

”19

Podsumowanie
Podsumowując rodzinne domu dziecka są instytucjami zajmującymi się dziećmi, któ-

re z różnych powodów nie mogą przebywać w rodzinie naturalnej. W porównaniu do 
instytucji, jaką jest dom dziecka zapewniają one wychowanka większą możliwość po-
znania prawidłowo funkcjonującej rodziny. Wychowankami nie zajmują się tu, bowiem 
pracownicy, którzy zmieniają się, co osiem godzin, lecz prawdziwa rodzina, w której 
mają możliwość zawarcia bliższych więzi jak i poznania zasad, na jakich opiera się ro-
dzina. Zadania te maja na celu nauczenia dzieci podstawowych obowiązków domowych 
oraz wypełniania zadań, jakie płyną w związku z pełnieniem konkretnych ról w rodzinie. 
Ta forma opieki nad dzieckiem jest pełniona w porozumieniu z instytucjami odpowie-
dzialnymi w danym terenie za piecze zastępczą i aby dana rodzina uzyskała prawo do 
wypełnienia jej musi ukończyć wcześniej z wynikiem pozytywnym szkolenia.

Streszczenie:
Rodzinny dom dziecka ma za zadanie zadbanie o podstawowe potrzeby dziecka. Jest on 

lepszy od tradycyjnej instytucji, gdyż dziecko przebywające w nim poznaje wszelkie wzor-
ce postaw, jakie są w rodzinie. Co prawda ma ona głównie charakter interwencyjny i czaso-
wy, ale nie znaczy to, że dziecko powraca do rodziny, gdy jest ona na to niegotowa. Dzie-
ci w niej przebywające nawet po uzyskaniu pełnoletniości mają kontakt z „wujostwem”. 
Dzieje się tak, gdyż relacje, które się tam tworzyły były oparte na miłości i zaufaniu. A 
dziecko przebywające w takiej instytucji właśnie takich potrzeb najbardziej potrzebuje. 
Rodziny te stają się dla wychowanków opoką i wzorem postępowania w dalszym życiu. 

19  Tamże, s 4
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Wpływ ma na to również fakt, iż nie separują one dziecka od rodziny biologicznej. Rodzina 
ta ma szanse zawsze spotkać się z wychowankiem i utrzymaniem więzi, jaka jest między 
nimi. Natomiast osoby zajmujące się dzieckiem pomagają w wypracowaniu pozytywnych 
wzorców zachowań i zastosowanie ich po powrocie dziecka do rodziny pierwotnej.

Słowa kluczowe: rodzina, dzieci, dom dziecka, rodzinny dom dziecka

Summary:
Family children’s home
Family children home is to ensure the basic needs of the child. It is better than the 

traditional institution as a child staying in it meets all the patterns of behavior that are 
in the family. True, it is mainly reactive and time, but that does not mean that the child 
returns to the family, when it is not ready for it. Children staying in it even after the age of 
majority are in contact with „aunt and uncle”. This is because the relationships that there 
have been formed based on love and trust. A child residing in such an institution just such 
needs most in need. These families are the bedrock for the children and a role model in 
later life. The impact is also the fact that they do not separate the child from the biological 
family. The family always has a chance to meet c of the pupil and maintenance bond that 
is between them. But those involved in the child help in developing positive patterns of 
behavior and apply them after the return, of the child to the family of the original.

Keyword: family, children, children’s Home, family children’s home
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OJCOSTWO DAWNIEJ I DZIŚ 
SPOWODOWANE POJAWIENIEM SIĘ 

KOBIET NA RYNKU PRACY

Ur. w 1997 roku w Kielcach. Absolwentka Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. Obecnie stu-
dentka trzeciego roku ekonomii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Członek Stu-
denckiego Koła Naukowego Koncept oraz Klubu zainteresowań rachunkowością i finansami. Wy-
głosiła referat o tematyce ojcostwa na konferencji w Stalowej Woli. 

 Paulina Staciwa – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach   

 

Wstęp
Badania, które oscylują wokół tematyki ojcostwa, w tym także roli ojca w procesach 

wychowania dziecka, stanowią obecnie obszar zainteresowań wielu naukowców. Wynika 
to z faktu, iż w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat stabilna pozycja, którą dotychczas 
zajmowali mężczyźni w polskich rodzinach, niejednokrotnie ulegała istotnym przemia-
nom. Zachodzące zmiany doprowadziły do przewartościowania dotychczas uformowanej 
roli ojców – w tradycyjnym modelu, sprowadzającej się do zadbania o utrzymanie finan-
sowe rodziny oraz dobre reprezentowanie jej na zewnątrz. 

Funkcja ojcowska od samego początku istnienia jest wpisana w życie mężczyzny i ma 
istotne znaczenie dla ludzkiego rozwoju. Dotyczy to zarówno jednostki, rodziny, grup 
społecznych, jak też całych społeczeństw oraz ogólnie ludzkości. W czasach współcze-
snych, w wymiarze rodziny, jak też społeczeństwa, niepokojący jest kryzys ojcostwa. Na 
początku XX wieku rola mężczyzny w familii była jeszcze ugruntowana, lecz w drugiej 
połowie tego wieku, autorytet ojcowski coraz częściej zaczęto kwestionować. Było to 
spowodowane m.in.: przemianami cywilizacyjnymi, jak też polityką społeczną ówcze-
snych władz, czy też tym, że kobiety zaczęły walczyć o swoje prawa, kształcić się oraz 
szukać zatrudnienia. W rezultacie tego tradycyjne metody, dzięki którym autorytet ten był 
zbudowany, przestały się sprawdzać w praktyce wychowawczej. Coraz częściej zadawa-
no pytania dotyczące znaczenia i roli ojca w procesie wychowania pociech1.

Obecnie rola mężczyzny uległa osłabieniu, zwłaszcza, jeśli chodzi o życie rodzinne. Źró-
deł utraconej pozycji męża należy szukać w trzech wymiarach. Pierwszy z nich to obszar eko-
nomiczny, który odnosi się do możliwości samodzielnego utrzymania kobiet poprzez pracę 
zawodową, a tym samym skutkuje to brakiem zależności od mężczyzny. Drugi z wymiarów 
to wymiar światopoglądowy, czyli zmiany w postrzeganiu małżeństwa, jako układu oparte-
go na partnerstwie, gdzie zarówno kobiety, jak też mężczyźni posiadają równe sobie prawa. 
Trzeci z wymiarów to postęp technologiczny, który umożliwia poczęcie dziecka poprzez in 
vitro, czyli bez udziału mężczyzny. Dokonało to rewolucji nie tylko w kwestii prokreacji, ale 
również utworzyło możliwość posiadania dzieci przez związki partnerskie dwóch kobiet2.

1  P. Śpica, Przemiany autorytetu ojca w rodzinie polskiej w XX wieku. Interpretacja z perspektywy historyczno-pe-
dagogicznej, Uniwersytet Gdański, 2014, s.329. 

2  T. Zbyrad, Rola ojca w rodzinie wczoraj i dziś. O potrzebie reaktywacji ojcostwa, KUL Stalowa Wola, s. 186.
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W XX-wiecznej Polsce przemiany życia rodzinnego nie przebiegały jednak w sposób 
jednakowy we wszystkich warstwach społecznych. Odmienną pozycję zajmowali ojco-
wie, którzy pochodzili ze wsi, a inną ci, którzy mieszkali w miastach. Jednak zarówno w 
jednym, jak i w drugim środowisku, – lecz w różnym nasileniu – ojciec, będący głową 
rodziny utracił swoją dominującą pozycję. W celu zrozumienia, dlaczego do tego doszło, 
należy przyjrzeć się ojcostwu z perspektywy historii społecznej, przemian polityczno- 
gospodarczych oraz zmiany roli kobiet w życiu rodzinnym. 

Ukazanie kontekstu historycznego oraz poglądów wybranych uczonych, zajmujących 
się problematyką ojcostwa i autorytetem ojca, stanowią główną część niniejszego artykułu3.

1. Definicja ojcostwa
Ojcostwo to pojęcie, które opisuje zarówno relacje istniejące pomiędzy ojcem a dziec-

kiem, jak również i te, które zachodzą między ojcem a matką dziecka. Składa się ono z 
czynności realizowanych przez mężczyznę podczas wychowywania dziecka, oraz co jest 
ważne – działania te są dokonywane w określonym kontekście społecznym. Można, więc 
wyróżnić dwa główne aspekty bycia ojcem, mianowicie pierwszy z nich buduje człowie-
ka, który doświadcza tej roli, a drugi pokazuje społeczny wymiar ojcostwa. Niezależnie 
jednak od spotykanych w literaturze uogólnień, dla każdego ojca pojęcie to znaczyć może, 
co innego. Ojcostwo wywiera ogromny wpływ na rozwój i życie mężczyzny. Istotną rolę 
w procesie kształtowania uczuć ojcowskich odgrywają dwa okresy, a mianowicie oczeki-
wanie na pojawienie się dziecka oraz przyswojenie odpowiedniego wzoru postępowania 
względem dziecka, w pierwszych latach jego życia. Narodziny dziecka stawiają obojga 
rodziców przed nowym wyzwaniem i otwierają przed nimi nową kartę życia. Mężczyźni 
przygotowując się do ojcostwa często doznają różnych obaw i rozterek, dokonują wie-
lu zmian. Najczęstsze obawy dotyczą odpowiedzialności za noworodka oraz pełnienia 
wzoru do naśladowania. Odczuwają wątpliwości, czy odnajdą się w nowej sytuacji oraz 
czy poradzą sobie z różnymi trudnościami, takimi np. jak: brak zdolności do zrozumienia 
malca, czy też jego potrzeb. Przede wszystkim jednak, aby wejść w społeczną rolę ojca 
potrzebna jest chęć do zaangażowania swojego czasu oraz energii4.

Jednym z warunków udanego ojcostwa jest znajomość swojego własnego miejsca 
na ziemi. Ojciec nie powinien być zagubiony i musi mieć jasno wyznaczone cele. Jeśli 
dziecko ma podziwiać tatę, to musi on sam posiadać własne ideały oraz wiernie im słu-
żyć. Drugim czynnikiem konstytutywnym udanego ojcostwa jest męskość. Naturalnie 
nieutożsamiana z pogardzaniem słabszymi czy brutalnością, ale postawa, która cechuje 
się pewnością siebie, odwagą a także słusznością własnych poczynań5.

Zgodnie ze słowami Kazimierza Pospiszyla, wszystkie studia empiryczne dotyczące 
roli ojca w procesie wykształcania się u dzieci cech zachowania się związanych z właści-
wą płcią pokazują, iż ojciec jest rodzicem niezastąpionym. Zarówno według nauczycieli, 
jak też rówieśników, dzieci, które są pozbawione opieki ojcowskiej, są mniej zdolne do 
odpowiedniego przystosowania społecznego. Wiele badań pokazuje, że brak ojca, lub też 
nieodpowiednie prowadzenie przez niego opieki nad dziećmi jest częstą przyczyną zabu-
rzeń psychicznych. Rolę oraz znaczenie ojca w rodzinie należy opisywać patrząc na zyski, 

3  P. Śpica, Przemiany autorytetu ojca …, s. 329-330.
4  A. Małyska, Małgorzata Dankowska- Kosman, O byciu i stawaniu się ojcem w opiniach mężczyzn- czyli o uczeniu 

się roli ojca, Edukacja Dorosłych 2014, nr 2, s.148-149.
5  J. Kłys, Jak rozumiem ojcostwo, Studia nad Rodziną 3/2 (5), 1999 rok, s.139-140.
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jakie przynosi jego niezastąpiona obecność. Zaangażowanie ojca w życie rodzinne przede 
wszystkim ma wpływ na psychologiczne przystosowanie dzieci, ale tylko wtedy, gdy jest 
to odbierane, jako wyraz miłości. Dla prawidłowego rozwoju dzieci bardziej ważna jest, 
jakość kontaktów z tatą, niż ilość poświęcanego przez niego czasu czy też wysiłku. Ojco-
wie również oddziałują pozytywnie na rozwój poznawczy dzieci, gdyż częściej niż matki, 
zachęcają pociechy do niezależności, poszukiwań, czy też podejmowania ryzyka6.

2. Ojcostwo na przestrzeni lat 
Ojcostwo z biegiem lat przeszło pewien rodzaj ewolucji. Przyglądając się współcze-

snemu kontekstowi ojcostwa, należy mieć na uwadze historyczne przemiany, które do-
konały się w rodzinie. Można powiedzieć, że przez niemal 3 tysiące lat obowiązywał 
patriarchalny model rodziny. Pozycja ojca była ściśle zdefiniowana, gdyż był on najwyż-
szym autorytetem już z samego faktu bycia ojcem. Był żywicielem rodziny a matka nie 
pracowała, bo zajmowała się wychowaniem dzieci. Ojciec posiadał władzę absolutną w 
rodzinie, stanowił wzór męskich cech osobowości oraz uosabiał odwagę i siłę fizyczną. 
Dzieci wiedziały, że muszą go czcić i oddawać mu szacunek. Pozycja i sposób pełnienia 
ról rodzicielskich zmieniała się na przestrzeni wieków7.

W Starożytnym Rzymie ojciec decydował o życiu lub śmierci nowonarodzonego dziec-
ka. To on podejmował decyzję o zapobieganiu ciąży, usunięciu płodu czy też porzuceniu 
dziecka. Głowa rodziny podejmowała ostateczne decyzje w sprawach dotyczących nauki, 
wychowania oraz planów życiowych swoich pociech. Szczególna rola mężczyzny ujaw-
niała się już po narodzinach potomka, gdyż jedynie przez podniesienie dziecka do góry 
akceptował on je i uznawał za swoje. W przypadku, gdy tego nie zrobił, było to oznaką, że 
na świat nie przyszedł jego nowy potomek. Odrzucone dzieci były porzucane na śmietniku 
lub pod drzwiami domów. Nowonarodzeni byli porzucani przez ubogich, których nie było 
stać na wychowanie i wyżywienie malca, ale też przez tych, którzy nie mogli zapewnić 
potomkom odpowiedniego wykształcenia oraz poziomu życia, czyli godności i stanowisk. 
Decyzję o odrzuceniu dziecka mężczyzna podejmował również wtedy, gdy podejrzewał 
żonę o romans i zdradę, uznając noworodka za dziecko nieślubne. W owym okresie ojciec 
był autorytetem i Panem. Wszyscy członkowie jego rodziny musieli być mu posłuszni a 
jakikolwiek sprzeciw nie był możliwy. Głowa rodziny podejmowała również ostateczne 
decyzje w sprawach dotyczących nauki, wychowania oraz planów życiowych dziecka8.

Wówczas mężczyzna, który był głową domu, nazywany był przez wszystkich domow-
ników ojcem, nawet wtedy, gdy był bezdzietnym kawalerem. Ojciec posiadał władzę abso-
lutną w rodzinie. To on ponosił całkowitą odpowiedzialność za wszystkie sprawy związane 
z życiem rodzinnym, w tym opieka nad dziećmi oraz ich wychowanie. W społeczeństwach 
tradycyjnych były ściśle określone reguły rodzicielstwa. Ojciec pełnił funkcję żywiciela ro-
dziny oraz wychowawcy, był autorytetem dla dziecka, wyznaczając mu właściwy kierunek 
działania. Tata uosabiał odwagę, siłę i męskość. Dzieci były zobowiązane do głębokiego 
szacunku i czci wobec niego. Nie można było się sprzeciwiać tej zasadzie, gdyż było to 

6  A. Małyska, Małgorzata Dankowska- Kosman, O byciu i stawaniu się…, s.150-151
7  M. Gizowski, Społeczno- polityczny kontekst przemiany modelu rodziny na przestrzeni dziejów świata zachodniego 

w epokach starożytności, feudalizmu i kapitalizmu, Roczniki Teologiczne, Tom LIV, zeszyt 10, 2007, s. 306-307.
8  Życie rodzinne w Starożytnym Rzymie, Historia,https://historia.org.pl/2011/04/14/zycie-rodzinne-w-starozyt-

nym-rzymie/, [ dostęp: 7 stycznia 2019].
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równoznaczne z wykroczeniem nie tylko przeciw rodzicowi, ale też Bogu9.
W XV wiecznej Polsce natomiast sytuacja kobiet zależna była od pozycji, jaką zajmowały  

w społeczeństwie, a także od wysokości majątku, którym dysponowały. Szlachcianki z 
racji na przynależność do rodu były niemal równe mężczyznom. Równość ta pozwala-
ła im np. na rozporządzanie majątkiem męża w sytuacji jego nieobecności lub śmierci, 
mimo iż same nie miały prawa do dziedziczenia oraz umożliwiała prawo do obrony żony 
przez rodziców w przypadku konfliktu z mężem10.

3. Rola kobiet w średniowieczu niewiele się różniła od tej, która istniała w czasach 
nowożytnych.

Do ich głównych przeznaczeń należało zamążpójście oraz wychowywanie potom-
stwa. Jeśli chodzi o wybór małżonka, to z tym także było podobnie, ponieważ wszystkie 
małżeństwa były w większości aranżowane, zwłaszcza w przypadkach większego ma-
jątku. Rodzice szukali dla dzieci partnerów, którzy odpowiadaliby im zarówno statusem 
jak, też dawali nadzieję na spore potomstwo, które umocniłoby cały ród. W takich sytu-
acjach często dochodziło do różnorodnych nadużyć oraz przymusów. W chwili zawarcia 
związku małżeńskiego dla kobiety najważniejszą rolą stawała się rola matki. Funkcja 
prokreacyjna była wtedy bardzo istotna i w sferze seksualności, a głównie w obrębie 
małżeństwa, istniała spora swoboda. Kobiety, więc rodziły dość często, co roku lub co 
dwa, trzy lata. Do obowiązków żon należała również pomoc mężowi w gospodarstwie 
lub rodzinnym biznesie oraz początkowa edukacja potomstwa, która jeśli chodzi o dziew-
czynki ograniczona była do kwestii gospodarsko-domowych, a w przypadku chłopców 
oznaczała pierwsze kroki w dalszej drodze kształcenia. W średniowieczu nauczanie było 
dostępne tylko dla mężczyzn. Uczono ich w szkołach różnego typu m.in.: parafialnych 
albo uniwersytetach. Dziewczynki nie mogły chodzić do szkół powszechnych, a jedy-
nymi miejscami, w których kobiety mogły czegoś się nauczyć i zdobywać wiedzę, były 
klasztory. Tam nauczano ich podstaw pisania, czytania oraz śpiewu11.

Rodzina szlachecka XVI i XVII wieku była nadal rodziną patriarchalną z silną władzą 
ojca, ale też łagodzącym ją, niejednokrotnie istotnym wpływem matki. Wtedy zamąż-
pójście lub wstąpienie do zakonu uwalniało córkę z władzy ojca, ale w przypadku syna 
zawarcie związku małżeńskiego niekoniecznie wiązało się z uniezależnieniem od władzy 
rodzicielskiej. W tamtym czasie ojciec często decydował o wyborze współmałżonka dla 
swojego potomstwa. W rodzinach magnaterii i bogatej szlachty matka opiekowała się sy-
nem do 6 roku życia. Później czuwał nad nim ojciec. To on organizował mu przejażdżki, 
zapewniał mu naukę jazdy konnej czy też władania szablą. W XVIII wieku w polskich 
rodzinach szlacheckich zaczął pojawiać się kryzys moralny. Jednak nawet rosnąca liczba 
rozwodów i niewierności małżonków nie wpłynęły na osłabienie autorytetu rodziców. 
Znaczącą pozycję ojca podkreślały rodziny szlacheckie oraz magnacko-arystokratyczne. 
Dzieci nazywały go – Panem Ojcem, a szacunek okazywały poprzez ucałowanie dłoni 
taty, objęcie jego kolan czy też padnięcie do jego stóp. Żony dbały o umocnienie autory-
tetu ojca, zazwyczaj przebywającego poza domem. Często zdarzało się, że w rodzinach 

9  T. Zbyrad, Rola ojca w rodzinie …, s.188
10  D. Wutezi, Dzieje kobiet na rynku pracy w Polsce i we Francji, Przegląd Naukowo- Metodyczny, Edukacja dla 

Bezpieczeństwa nr 1, 2010, s. 65.
11  B. Kasprzyk-Dulewicz, Być kobietą w dawnej Polsce: średniowiecze, enter the ROOM,http://www.entertheroom.

pl/life/7397-byc-kobieta-w-dawnej-polsce-sredniowiecze, [dostęp: 8 styczeń 2019].
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istniały sztywne relacje między tatą a jego pociechami. Występowały też przypadki, w 
których dochodziło do konfliktu. Było to spowodowane nieelastycznymi zasadami zacho-
wania. W końcówce XVIII wieku wzajemne relacje stopniowo zaczęły się polepszać12.

W okresach XIX i XX wieku poprzez wzrostu procesów industrializacji, migracji, 
urbanizacji, ale również szybkiemu rozwojowi oświaty więzi rodzinne się rozluźniły. Oj-
cowie stracili swój znaczący autorytet i przestali być jedynymi żywicielami rodziny, po-
nieważ kobiety również zaczęły się kształcić i szukały dla siebie zatrudnienia. Mężczyźni 
zaczęli jednak pomagać żonom w kwestiach opiekuńczych i wychowawczych dziecka13.

4. Początki walki o prawa kobiet 
Dopiero w wieku XX kobiety zaczęły się włączać na trwałe w zasobach płatnej siły 

roboczej. Był to jednak proces rozwijający się powoli o różnym okresowym nasileniu, a 
także niejednokrotnie wykazywał on etapy regresyjne. Przykładem mogą być tutaj czasy 
pierwszej wojny światowej, gdzie z powodu masowej mobilizacji mężczyzn do walki, 
kobiety zaczęły coraz powszechnie pracować w fabrykach, lecz po ukończeniu działań 
wojennych zostały one z nich wyparte przez byłych żołnierzy, powracających z wojny. 
Sytuacja ta powtórzyła się także po II wojnie światowej. Pomimo etapów regresywnych 
upowszechnianie żeńskiej siły roboczej stopniowo rosło14.

Umasowienie odpłatnej pracy zawodowej kobiet zapoczątkowało się w latach 70. XX wieku. 
Do tego fenomenu przyczyniła się przede wszystkim emancypacja i działalność sufrażystek. 
Według encyklopedii „emancypacja kobiet”, oznacza ruch, który zmierza do równouprawnie-
nia płci pod względem politycznym, prawnym oraz ekonomicznym15. Natomiast sufrażystki, 
to działacze i działaczki społeczne, których najistotniejszym celem było zdobycie praw wy-
borczych dla kobiet, lecz mieli one w planach jeszcze wiele innych reform. Pierwsze oficjalne 
przedstawienie ich postulatów, a także rozpoczęcie ruchu kobiecego w Stanach Zjednoczonych, 
odbyło się 19-20 lipca 1848 roku na Zjeździe Kobiet w Seneca Falls. Na Zjeździe tym Lucretia 
Mott oraz Elizabeth Cady Stanton wygłosiły Deklarację – Declaration of Sentiments, która była 
wzorowana na Deklaracji Niepodległości. Obie panie przypomniały, iż kobiety, oprócz praw 
wyborczych, nie posiadają również (po zamążpójściu) praw majątkowych, są zależne od męż-
czyzn, którzy traktują je jak swoją własność. Wiele z aktywistek, wolało walczyć nie o przy-
zwolenie im do głosowania w wyborach, ale o poszerzenie dostępu dla edukacji, prestiżowych 
zawodów dla kobiet, czy też walczyć o lepsze warunki pracy i płacy16. Pierwszym terytorium, 
na którym wprowadzono prawa wyborcze dla kobiet było znajdujące się w Stanach Zjedno-
czonych Terytorium Wyoming. Płeć żeńska mogła tutaj głosować od 1869 roku. Jeśli chodzi o 
Europę to najwcześniej kobiety uzyskały prawa w Finlandii w 1906 roku. Natomiast w Polsce 
kobiety zyskały czynne i bierne prawo wyborcze wraz z wprowadzeniem 28 listopada 1918 
roku przez Józefa Piłsudskiego „Dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego”17.

12  S. Muszyńska, Rola ojca w wychowaniu dziecka – historia i współczesność, Silesia superior, https://www.silesia.edu.pl/superior/
doku.php?id=silesia_superior:rola_ojca_w_wychowaniu_dziecka_historia_i_wspolczesnosc, [dostęp: 7 styczeń 2019].

13  T. Zbyrad, Rola ojca w rodzinie …, s.189.
14  S. Michalik, Praca zawodowa kobiet pomiędzy obietnicą wyzwolenia a dyktatem kapitału, Profilaktyka społeczna 

i resocjalizacja 2014, s. 49. 
15  Encyklopedia Szkolna Historia, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004, s.162. 
16  A. Woch, Jak kobiety walczyły o głos, Histmag, https://histmag.org/jak-kobiety-walczyly-o-glos-11682?fbclid=IwAR

0bQH7pVwDNBTb2yWTKX9L1MuyEEdVIzOZ_JKd3V1uuiugMZH_pq7UstxM, [dostęp: 11 styczeń 2019].
17  K. Urbaniak, Płeć a realizacja praw wyborczych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, s. 25.
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5. Ojcostwo współcześnie
Na przestrzeni ostatnich lat poświęca się coraz więcej miejsca problematyce ojcostwa. Powo-

dem tego jest zmiana oczekiwań wobec ról spełnianych przez kobiety i mężczyzn. Mimo, iż na-
dal stereotypy płci określają funkcjonowanie w życiu społecznym, to osiągnięcie przez kobiety, 
poprzez emancypację, zadań i cech dotychczas zarezerwowanych tylko dla mężczyzn, spowo-
dowało zmianę podejścia do roli współczesnych kobiet. Chęć podejmowania nowych zadań czy 
ról przez kobiety jest oznaką sukcesu oraz samorealizacji. U mężczyzn jednak przejmowanie 
cech, czy też czynności, dawniej wyłącznie kobiecych, jest uznawane, jako kryzys męskości18.

Świadomość ojcowska nabrała innego znaczenia. Obecnie wyróżnia się ona większym 
zaangażowaniem w opiekę nad dzieckiem i żoną. Współcześnie w coraz większym stop-
niu dominuje taki model ojcostwa, w którym istotną rolę odgrywają relacje zachodzące 
między matką, ojcem a dzieckiem o charakterze partnerskim. Dochodzi tutaj do odrzu-
cenia dualizmu płci, a także przyznania równej wartości i równego znaczenia temu, co 
męskie i kobiece. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna w rodzinie mają możliwość wyrażania 
własnych opinii, istnieje podział obowiązków domowych oraz wzajemne wsparcie w co-
dziennym życiu, w realizowaniu różnych zadań związanych z wychowaniem rodzinnym 
dzieci. Obecnie macierzyństwo nie musi się skupiać wyłącznie na zajmowaniu się domem 
i rezygnacji z podjęcia pracy czy też odrzuceniu realizacji innych form aktywności. Podob-
nie jest z ojcostwem, gdzie nie musi się ono sprowadzać tylko i wyłącznie do materialnego 
zabezpieczania rodziny oraz pełnienia roli surowego wychowawcy. Nowoczesne rodziciel-
stwo różni się od tradycyjnego, ma inny charakter i wymaga odpowiedniego przygotowania 
do opieki nad dziećmi zarówno ze strony kobiet, jak też ze strony mężczyzn19.

Tacierzyństwo jest dzisiaj sporym wyzwaniem dla mężczyzny. Rola ojca w procesie 
wychowania dzieci jest dość istotna już od najwcześniejszych lat. Ojcowie wpływają na 
wczesny rozwój zdrowej emocjonalności dzieci oraz samodzielność, inteligencję i tożsa-
mość płciową. Mogą także utrwalać odpowiednie wzory zachowań, które ich pociechy 
będą praktykować w późniejszym czasie. Ojciec, który jest opiekuńczy i wspiera dziecko 
w różnych sytuacjach życiowych, jest nieocenionym kapitałem na życie20.

Zakończenie
Zmiany dotyczące zakresu pozycji taty w rodzinie, mimo iż dokonują się konsekwentnie, to 

jednak jest to raczej proces powolny. Z powyższych słów wynika, że kiedyś ojciec zajmował 
najwyższą pozycję w rodzinie. To on posiadał władzę, zarządzał majątkiem oraz podejmował 
najważniejsze decyzje. Wszyscy członkowie rodziny musieli być mu poddani, liczyć się z jego 
zdaniem i go szanować. Jednak w wyniku wielu przemian, doszło do osłabienia roli ojca. Pozy-
cja kobiet się polepszyła. Przez lata walczyły one o swoje prawa i równość. Dzięki pojawieniu 
się ich na rynku pracy, zdobywaniu wykształcenia zaczęły one również zdobywać pieniądze i 
ich praca także stawała się źródłem utrzymania dla rodziny. Ojcostwo dzisiaj przeżywa jednak 
głęboki kryzys. Wypływa on nie tylko z postaw i zachowań samych mężczyzn, ale także z kry-
zysu małżeństwa i rodziny, które są fundamentem dojrzałego i odpowiedzialnego ojcostwa21.

18  A. Dudak, Wizerunek współczesnego mężczyzny w roli ojca, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Toruń 2016, s. 13. 
19  K. Dzwonkowska- Godula, Tradycyjnie czy nowocześnie? Wzory macierzyństwa i ojcostwa w Polsce, Wydawnic-

two Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 67,80-81.
20  A. Kowal- Orczykowska, Nowoczesne ojcostwo, czyli co tata wie o zdrowiu swojej rodziny? Zmiana społeczna 

w zakresie pełnienia ról rodzicielskich (na przykładzie aktywności ojców w zakresie opieki, promocji i ochrony 
zdrowia w rodzinie), Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2015, s. 48.

21  T. Zbyrad, Rola ojca w rodzinie …, s.189, 194. 
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Streszczenie:
Niniejszy artykuł poświęcono tematowi ojcostwa i jego zmianom na przestrzeni lat. 

Punktem wyjścia było ukazanie roli ojca dawniej i obecnie. Wskazano też jak zmieniała 
się pozycja kobiet w rodzinie oraz jak wpłynęło pojawienie się kobiet na rynku pracy na 
ojcostwo. Współcześnie świat wymaga dużo więcej od ojca. Musi być on głową rodziny, 
tym, który utrzymuje rodzinę, ale również powinien on poświęcać wolny czas dzieciom, 
będąc jednocześnie dla nich autorytetem, jak też oparciem w trudnych sprawach. Ojciec 
musi zapewniać bezpieczeństwo rodzinie oraz wprowadzić dziecko w życie, tak, aby 
wiedziało, co jest dobre a co złe. 

Słowa kluczowe: rodzina, ojcostwo, mąż, żona, ojciec, kobieta, więź, dziecko, kryzys, 
zmiany, praca, rynek pracy. 

Summary:
Fatherhood in the past and today due to the emergence of women in the labor market
This article is devoted to the theme of paternity and its changes over the years. The 

starting point was to show the role of Father formerly and now. The position of women in 
the family has changed. The emergence of women in the labour market has affected the 
current image of paternity. Today’s world requires much more than the father. He must 
be the head of the family, the one who maintains the family. He should also devote free 
time to children, but also an authority and a foothold in difficult cases. The father must 
provide family safety and bring the child into practice, so that they know what is good 
and what is wrong. 

Key words: family, fatherhood, husband, wife, father, woman, connexion, child, cri-
sis, changes, work, labor market. 
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KSZTAŁTOWANIE JAKOŚCI ŻYCIA JAKO 
OJCOWSKIE WYZWANIE WYCHOWAWCZE

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, doktorant KUL na Wydziale Nauk Społecznych. Studia 
podyplomowe z profilaktyki społecznej i terapii uzależnień. Posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu 
terapeuty uzależnień. Członek zarządu Fundacji „Ku pełni życia”. Uczestnik konferencji naukowych, 
autorka kilku publikacji naukowych. Uczestniczka licznych kursów, szkoleń o różnorodnej tematyce. 

 mgr Kamila Maria Duduś – KUL JP II w Lublinie   

 

Wprowadzenie
Celem założonym w pracy była analiza jakości życia w kontekście jej kształtowania 

w odniesieniu do ojcowskiego wychowania. Omawiane wybrane elementy składające 
się na jakość życia nie były pełnym syntetycznym opracowaniem tematu ze względu na 
niejednorodność definicji i opracowań w tym temacie. Można je traktować jako pewną 
propozycje i inspirację wybranej ścieżki wychowawczej dla ojców. Ścieżka ta została 
oparta o koncepcje jakości życia Jadwigi Daszykowskiej oraz Marii Straś-Romanow-
skiej. Rozważania miały na celu ukazanie znaczenia jakości życia w procesie wychowa-
nia i sformułowanie wniosków, które wskazują na poszczególne obszary niejako „ścieżki 
edukacyjnej” jaką mogliby w oparciu o tę koncepcję wdrażać ojcowie w swoim wyzwa-
niu życiowym, jakim jest wychowywanie potomstwa. 

1. Problem ojcostwa
Współcześnie nie jest tajemnicą, że świat potrzebuje dobrych ojców, że brakuje męż-

czyzn, którzy potrafią odpowiedzialnie wchodzić w związek małżeński i podjąć role ro-
dzicielskie. Liczne wojny, współczesny styl postmodernistycznego świata, bark wzorców 
spowodował niebagatelny kryzys ojcostwa, a także kryzys wychowania ku wartościom. 
Aktualne społeczne organizacje, jak i świat naukowy zauważają problem kryzysu ojco-
stwa i wychodzą naprzeciw temu zjawisku społecznemu, stąd też i niniejsze opracowanie 
badawcze 1. Bardzo istotnym elementem w kształtowaniu przyszłego pokolenia ojców 
jest aktywne ojcostwo. Nie ma dobrego ojcowskiego wychowania bez zaangażowane-
go ojcostwa. Bez troskliwej, pełnej namysłu i aktywności postawy ojca wobec swojego 
dziecka, który kieruje wychowaniem, jako „ten który przewodzi” – paidagogos2. Taka 
postawa wyraża się w nowej koncepcji ojcostwa, która „odwołuje się nie tylko do więzi 
biologicznej, ale przede wszystkim do kontaktu psychicznego mężczyzny z dzieckiem 
i troski ojca o rozwój dziecka”3. Droga wychowawcza oparta o kształtowanie w dziec-

1  B. Abramowicz., Silna czy słaba płeć? Biologiczne uwarunkowania zdrowia a kulturowe i medialne reprezentacje 
męskości oraz zdrowia mężczyzn, [w:] Raszeja-Kotelba B., Baranowska-Szczepańska M., „On bez tajemnic. Pro-
blemy, analizy, perspektywy”. Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA, Poznań 2014, s.11.

2  K. Canfield., Serce ojca. Jak być dobrym ojcem, Przeł. S. Demski, J. Demski Wyd. PAX, Warszawa 2007, s. 104.
3  R. Bakiera., Mężczyzna w roli ojca. Psychospołeczne uwarunkowania zaangażowanego ojcostwa, [w:] Raszeja-
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ku jego jakości życia może być propozycją dla współczesnego ojcostwa. Jest to pewna 
struktura, pewne ramy po których ojciec może kroczyć, przemyślanie, świadomie i sys-
tematycznie ku odpowiedzialnemu rodzicielstwu. W nowoczesnym ujęciu w ojcowaniu 
„zawraca się uwagę na kwestę świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa, które nie jest 
improwizowane, nie opiera się na mitach, nie odnosi się do spektakularnych wydarzeń, 
lecz stanowi systematyczny proces przygotowania dziecka do samodzielnego, dojrza-
łego życia. Taka realizacja ojcowa nazywana jest sztuką zwykłej codzienności, której 
fundamentem jest krytyczne spojrzenie mężczyzny na siebie”4. Zaproponowanie ojcom 
kształtowania jakości życia jako elementu zaplanowanej drogi wychowawczej spełnia 
niewątpliwie kryteria nowoczesnego ojcowskiego wychowania. Nie jest pełnym wyra-
zem tej koncepcji, ale jest pomocą w realizacji drogi nowego ojcostwa, może być ścieżką 
wdrażaną sukcesywnie z dnia na dzień. Podążanie to opiera się na refleksji ojca wobec 
siebie, życia i oddziaływań wychowawczych jakie stosuje, jak i w ogóle refleksji czym 
jest jakość życia, którą wybiórczo ojciec przyjmuje za osobistą ścieżkę dla siebie i swojej 
rodziny. Ojcostwa trzeba się uczyć, a jest to proces niełatwy i wymaga wyrobienia nie 
tylko określonej świadomości i postaw, ale i konkretnych umiejętności5. 

2. Pedagogika i wychowanie wobec jakości życia
Pedagogika jako nauka zajmująca się profesjonalnie wychowaniem i rozwojem czło-

wieka jako swoim głównym podmiotem badań, jest niewątpliwie taką dziedziną nauko-
wą, do której mógłby sięgnąć świeżo upieczony ojciec przygotowujący się do pełnienia 
swojej funkcji. Nauka ta służy ojcostwu i uczy wychowania. To właśnie z tego zaplecza 
wiedzy powinien on zaczerpnąć wskazówek, by dobrze wychować przyszłe potomstwo. 
Jeśli jest świadomy spoczywającej na nim ogromnej odpowiedzialności za ludzkie życie, 
które niejako w jego ręce zostaje powierzone mu przez Los, jeśli jest świadomy jak istot-
ne są pierwsze ślady jakie pozostawia w psychice swojego dziecka doświadczenia, które 
on właśnie buduje, jeśli jest świadomy tego, że to jak sprawuje opiekę i jak wychowuje 
swoje dziecko uposaża dziecko tym samym na całe życie, to wie też dlaczego warto 
poświecić się ojcowaniu. Jeśli ojciec wie, że bagaż wiedzy, doświadczeń, wyrobionego 
charakteru, wyznawanych wartości, sposobu życia, zdolności może być najpiękniejszym 
darem jaki może on dać swojemu dziecku, to będzie świadomie i z zaangażowaniem 
podchodził do swojej roli. Aby tę świadomość zwiększyć trzeba mu poszukiwać źródeł 
naukowych, które pomogą mu wytyczyć osobistą ojcowską ścieżkę wychowawczą. Jest 
to niewątpliwie wyzwanie. Współcześnie może on korzystać z wielu pomocy. W tema-
cie ojcostwa organizowane są coraz liczniejsze: konferencje, powstają fundacje, takie 
jak: Tato.net, czy kluby ojcowskie, jak Tato OK. Zwłaszcza dużo uwagi poświęca temu 
zagadnieniu psychologia, w ramach której powstaje wiele opracowań naukowych, które 
pokazują jak ważną rolę w kształtowaniu psychiki dziecka ma ojciec. Wiele się pisze jak 
pierwsze lata doświadczania ojca przez dziecko mają znaczenie dla jego rozwoju, jak 
dysfunkcja tej relacji wpływa na wytworzenie się negatywnych mechanizmów przysto-

-Kotelba B., Baranowska-Szczepańska M., On bez tajemnic. Problemy, analizy, perspektywy, Wyd. Instytut Na-
ukowo-Wydawniczy MAIUSCULA, Poznań 2014, s.43 .

4  R. Bakiera., Mężczyzna w roli ojca. Psychospołeczne uwarunkowania zaangażowanego ojcostwa, [w:] Raszeja-
-Kotelba B., Baranowska-Szczepańska M., On bez tajemnic. Problemy, analizy, perspektywy. Wyd. Instytut Na-
ukowo-Wydawniczy MAIUSCULA, Poznań 2014, s.43 .

5  K. Wac, Ojcostwa trzeba się uczyć – podstawy metody warsztatowej Tato.Net, [w:] Ojcostwo dzisiaj, D. Kornas- 
Biela, Wyd. Fundacja Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net, Lublin 2010-14,s.256.
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sowawczych. Wiadomo też jak ciężkie brzemię nakłada na człowieka znamię braku ojca. 
Świadomość społeczna w tym temacie wciąż wzrasta, ale czy jest wystarczająca, aby po-
wiedzieć, że współcześni ojcowie potrafią realizować swoje zadania? To, że wiele z nich 
rozumie na czym polega ich rola, nie równa się z tym, że tę świadomość potrafią wcielić 
w życie. Zwłaszcza jeśli modelowanie i naśladownictwo nie jest zasadne zwłaszcza jeśli 
ich ojcowie nie byli dobrym przykładem. I tu powstaje pytanie, jak szukać, jak się uczyć 
tej wzniosłej roli, aby robić to jak najlepiej? Niewątpliwie naprzeciw mogą wyjść kluby 
ojcowskie, różne projekty warsztatowe dla ojców, różne formy internetowych przekazów 
dla ojców: blogi, grupy społecznościowe, nagrania z warsztatów itp. Każda jednak prak-
tyczna umiejętność ma pewne podstawy teoretyczne, dlatego wartościowym byłoby skie-
rować ojców po sięgnięcie do profesjonalnych opracowań, po to by mieli pewną wizję, 
gdzie prowadzą swoje dziecko, jak i co chcą mu dać, w co wyposażyć je na przyszłe lata. 
Niebagatelne znaczenie ma więc dobra literatura w tym temacie, zwłaszcza pedagogicz-
na, bo w końcu to pedagogika zajmuje się wychowaniem człowieka. 

To pedagogika zajmuje się prowadzeniem wychowawcy w określoną stronę. Niewątpli-
wie współczesny ojciec jako wychowawca swojego potomstwa potrzebuje takich kierun-
ków, potrzebuje on nauczyć się jak prowadzić swoje dziecko po ścieżkach współczesnego 
świata. To pedagogika, której sama nazwa pochodzi ze staropolskiego słowa paidagogos 
– dosł. „prowadzący dziecko” jest tą która może poprowadzić ojca czego nauczyć i jak 
prowadzić swoje dzieci. I tu pojawia się pytanie rangi najogólniejszej: gdzie tak naprawdę 
ojciec poprowadzić swoje dziecko? Kształtowanie jakości życia, zaproponowane w niniej-
szej pracy jako pewien wymiar niejako „programu wychowawczego” dla ojców. Jest autor-
ską propozycją, inspiracją, drogą po której ojciec może prowadzić swojego potomka jako 
wychowawca pewną ścieżką, nie jedyną, gdyż nie wytycza pełniej drogi do wychowania, 
jest jednym z elementów ojcowskiego wychowania, ale bardzo interesującą.

W myśl J. Daszykowskiej, w której mówi, że: „jednym z obszarów, który rzutuje na ja-
kość życia każdego człowieka jest edukacja”6, można wnioskować, że aby podnieść jakość 
życia dziecka ojciec powinien sięgnąć do nauki, ale i także, chcąc kształtować jakość ży-
cia swojego dziecka, można to uczynić w procesie wychowania. To w trakcie tego procesu 
kształtuje się wewnętrzny człowiek, czyli: jego światopogląd, wartości, przyszłe cele, mo-
tywacje i inne, które wpływają właśnie na przyszłą jakość życia dziecka, bowiem jak powie 
Daszykowska - wzrost rozwoju człowieka oznacza jednocześnie wzrost jakości jego życia78.

 3. „Jakość życia” - przedmiot zainteresowań wielu dyscyplin, pojęcie wielowąt-
kowe i niejednoznaczne 

Refleksje filozoficzne i naukowe nad życiem człowieka mają bardzo długą historię, dlatego 
też nie łatwo jest problematykę jakości życia przedstawić w sposób obiektywny, szczegółowy 
i precyzyjny. Można byłoby rzec, że jako pierwszy, w sposób udokumentowany, na temat ja-
kości życia pisał pośrednio Demokryt z Abdery (IV w. p.n.e.), zgłębiając zagadnienie udanego, 
szczęśliwego życia. Także inni starożytni filozofowie tacy jak Platon, Arystoteles i Sokrates na 
drodze naukowej poszukiwali odpowiedzi na pytanie co to jest „dobre życie”, „dobry los”. Nie-
wątpliwie pytali oni tym samym jak żyć, aby zachować dobrą jakość życia9. Bogactwo opra-

6  http://www.kul.pl/files/326/aktualny/biblioteczka_cyfrowa/daszykowska01.pdf s. 1. – 11.05.2013.
7  J. Daszykowska, Jakość życia w perspektywie pedagogicznej. Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2007, s.167.
8  http://www.kul.pl/files/326/aktualny/biblioteczka_cyfrowa/daszykowska01.pdf s. 1,3. – 12.04.2013.
9  J. Daszykowska, Psychologia pozytywna jako nauka o szczęściu, [w:] J. Daszykowska, M. Rewera (red.), Wokół 
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cowań terminu „jakość życia”, ale także wielodyscyplinarność, szeroki zasięg zagadnienia, 
niekonkretność i wiele innych uwarunkowań powodowało specyficzną niechęć naukowców do 
podejmowania teoretycznych analiz i rozważań w tym zakresie. Brak ujednoliconej typologii i 
precyzyjnych narzędzi badawczych spowodował, że naukowcy niechętnie podejmują się pro-
wadzenia badań na tym polu10. Temat jednak jest tak niebagatelny dla rozwoju jednostki ludz-
kiej, że istnieje pewna ilość badawczych analiz w tej materii. Poznawanie czym jest jakość życia 
i w jakich obszarach życia można ją budować jest cenne także dla przeciętnych umysłów, czyli 
wszystkich tych, dla których rozwój osobowy swój i ich podopiecznych jest ważny. Tym teo-
retycznym rozważaniom Autor niniejszej pracy zaleca przyjrzeć się osobom, które wychowują 
swoje potomstwo, a zwłaszcza ojcom, jako tym, którzy swoje dziecko wprowadzają w świat 
zewnętrzny i których rolą jest uczyć swoje dzieci jak żyć. Jest to dobra propozycja dla ojców, 
którzy chcą poprowadzić swoje dzieci w konkretnym kierunku, którzy chcą wychować swoje 
dzieci, ku rozwojowi, ku większej jakości ich życia, bowiem chcą im dać najpiękniejszy pre-
zent na lata –dobre wychowanie11. Obecnie zagadnienie jakości życia najczęściej podejmowa-
ne jest przez ludzi medycyny. Inspiracją do podjęcia rozważań teoretycznych w tej dziedzinie 
była rewolucyjna definicja zdrowia wystosowana przez WHO - World Heatlh Organization, 
wykraczająca poza tradycyjne podejście biomedyczne, gdyż traktowała zagadnienie holistycz-
nie z uwzględnieniem procesu autokreacyjnego człowieka oraz wszystkich wymiarów jego 
człowieczeństwa: fizycznego, psychicznego, społecznego, duchowego oraz środowiskowego. 
Obecnie w różnych naukach powstaje zróżnicowane opracowanie tego zagadnienia - w me-
dycynie na przykład ukazało się stosunkowo dużo rozpraw na temat jakości życia człowieka 
w chorobie12. Na płaszczyźnie ekonomii jakość życia przyjmuje za punkt odniesienia dobra, 
usługi, poziom konsumpcji… Szczególną uwagę w analizie jakości życia zwraca się tu na po-
ziom zaspokojenia potrzeb bytowych13. Dość odmienne podejście do jakości życia prezentuje 
psychologia, poświęca ona temu zagadnieniu stosunkowo dużo uwagi. Tutaj osiągnięcie coraz 
wyższej jakości życia rozumianej jako wspomaganie szczęścia i subiektywnego dobrostanu 
przyjmuje ona jako jeden ze swoich głównych celów, zwłaszcza dotyczy to psychologów nurtu 
psychologii pozytywnej14. Zajmują się oni wzbogacaniem obrazu człowieka usatysfakcjono-
wanego życiem, pogłębianiem badania kondycji ludzkiej, rozwijaniem potencjału człowieka, i 
inne15. Dążenie do podwyższania jakości różnorodnych aspektów życia człowieka, to także za-
sadnicze wyzwanie na gruncie teorii i praktyki pedagogicznej. Daszykowska pisze, że dążenie 
to ma charakter wychowawczy, ponieważ jakość życia można rozpatrywać z punktu widzenia 
rozwoju jednostki. Pedagogika – nauka o rozwoju uczy jak być prawdziwie szczęśliwym, czyli 
kreuje w człowieku dobrą jakość życia, omawiane zagadnienie jest więc zasadne rozpatrywać 
na gruncie tej nauki. Problematykę tę możemy znaleźć w literaturze takich pedagogów jak: B. 
Suchodolski, B. Nawroczyńskiego. I. Wojnar, a także m.in.: wspomniana wyżej J. Daszykow-

problemów jakości życia współczesnego człowieka. Wyd. Petrus, Kraków 2012, s. 19.
10  M. Straś-Romanowska, Jakość życia w świetle założeń psychologii zorientowanej na osobę, [w:] M. Straś-Roma-

nowska, K. Lachowicz-Tabaczek, A. Szmajke, Jakość życia w badaniach empirycznych i refleksji teoretycynej. 
Wyd. Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2005, s. 263.

11  B. Bartosz, J. Klebaniuk, Wstęp, [w:] B. Bartosz, J. Klebaniuk, (red.), Wokół jakości życia. Studia psychologiczne. 
Wyd. „Jakopol”, Wrocław 2006, s. 5.

12  http://www.kul.pl/files/326/aktualny/biblioteczka_cyfrowa/daszykowska01.pdf s. 8 - 13.05.2013.
13  Tamże, s. 8.
14  A. Carr., Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach,. Przeł. Z.A. Królicki, Wyd. Zysk i S-ka, 

Poznań 2009, s. 21.
15  Tamże, s. 7.
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ska, A. Zawiślak, M. Dyrda. Ze względu na szeroki zasięg zagadnienia, jego niejednoznacz-
ność i złożoność nie stworzono własnej, właściwej pedagogice, jednolitej teorii jakości życia16

Powszechnie termin jakość życia - używany od lat osiemdziesiątych XX wieku, bywa 
kojarzony z osiągnięciem przez człowieka pewnego poziomu życia, który zdobywa się dzię-
ki wysokiej klasie społecznej, nagromadzeniu dóbr materialnych, czy prestiżowemu zawo-
dowi. Ma on jednak szersze znaczenie. Zależy od wielu czynników psychospołecznych, 
neurofizjologicznych, czy nawet duchowych i w takim nurcie będzie analizowane w kontek-
ście 17. Termin jakość życia z języka angielskiego to „quality of life” (QOL) 18. W niektórych 
współczesnych dyskusjach zastępowany jest takimi terminami jak: szczęście, dobrostan, 
satysfakcja życiowa, czy zadowolenie z życia. Specyfika złożoności terminologii wymaga 
dużego zdystansowania w kierunku definiowania tego pojęcia, pozwala to uniknąć zbytnie-
go normatywizmu teoretycznego19. Utrudnienia w definiowaniu wypływają z występowania 
wielu różnych czynników. Nie można precyzyjnie przeprowadzić badania oraz podać takiej 
definicji, która rozwiązałaby problem niejednoznaczności i złożoności omawianej proble-
matyki20. Jedna z pierwszych współczesnych definicji nie odbiegała zbytnio od koncepcji 
starożytnych myślicieli. Sformułowana w 1972 roku przez N. Dalkey i D. Rourke zakłada-
ła, że na jakość życia składają się poczucie szczęścia oraz satysfakcja z życia. Kolejno A. 
Campbell poszerzył te definicję o determinanty szczęścia. Uważa się go za prekursora po-
jęcia jakości życia. Na podstawie prowadzonych badań podał, że na jakość życia składa się 
stopień zaspokojenia w takich dziedzinach życia jak: małżeństwo, życie rodzinne, zdrowie, 
sąsiedzi, znajomi, zajęcia domowe, miejsce zamieszkania, praca zawodowa, życie w danym 
kraju, czas wolny, warunki mieszkaniowe, standard życia i wykształcenie21. Nieco później J. 
Mc Kenna. uznała, że jakość życia jest uwarunkowana stanem zdrowia – z ang. „health rela-
ted quality of life” oraz oparta jest na modelu potrzeb22. Jeszcze innym spojrzeniem w tema-
cie podzieli się T. Tomaszewski, który powie, że jakość życia jest „(…) zespołem elementów 
występujących w różnych proporcjach i z różnym nasileniem, na które składają się: bogac-
two przeżyć, poziom świadomości, poziom aktywności, twórczość i współuczestnictwo w 
życiu społecznym”23. Odnalezienie rozwiązania problemu niejednoznaczności pojęcia ja-
kości życia pomogłoby w zaplanowaniu właściwej pracy wychowawczej, ukierunkowanej 
na podnoszenie jakości życia człowieka24. Ojciec chcąc kształtować jakość życia swojego 
dziecka również powinien przyjąć swoją definicję spośród wielu, która będzie go prowadzić. 

16  J. Daszykowska, Jakość życia ., jw. s.60-63.
17  J. Klebaniuk, Materialne uwarunkowania jakości życia, [w:] B. Bartosz, J. Klebaniuk (red.), Wokół jakości życia. 

Studia psychologiczne. Wyd. „Jakopol”, Wrocław 2006, s. 94.
18  http://www.kul.pl/files/326/aktualny/biblioteczka_cyfrowa/daszykowska01.pdf s. 4. – 12.04.2013.
19  W. Błaszczyk, K. Januszkiewicz, J. Śmigielski, Oblicza jakości życia. Człowiek w sytuacji pracy, Wyd. Uniwersy-

tetu Łódzkiego, Łódź, 2006, s. 13.
20  D. Piekut-Brodzka, Jakość życia ludzi bezdomnych, [w:] Z. Palak (red.), Jakość życia osób niepełnosprawnych i 

nieprzystosowanych społecznie. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 398.
21  Za: E. Papuć, Jakość życia definicje i sposoby jej ujmowania, „Curr Probl Psychiatry”, 2011; 12(2), s. 142.
22  Za: Tamże, s. 144.
23  Tamże, s 27.
24  J. Trzebiatowski, Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych, 

„Hygeja Public Health”, 2011, 46, (1), s. 26.
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4. Definicja jakości życia, a ojcostwo
4.1 Definicja jakości życia jako wyznacznik ojcowskiego wychowania 
Kształtowanie jakości życia u dziecka jako propozycja ojcowskiej ścieżki wychowaw-

czej będzie analizowane na postawie definicji jakości życia Jadwigi Daszkowskiej i Marii 
Straś-Romanowskiej, gdyż ujęcia te odwołują się do jednej z najbardziej uogólnionych z 
pojęć przedstawionych przez WHO. Współcześnie przedstawienie to jest najpopularniej-
sze i prezentuje holistyczne ujęcie obszarów jakości życia. Według Daszykowskiej jakość 
życia to „poczucie życiowej satysfakcji wyrażonej możliwością wielowymiarowego roz-
woju i autokreacji człowieka oraz realizacją jego aspiracji i celów życiowych zgodnie z 
przyjętymi wartościami i oczekiwaniami, przy uwzględnieniu materialnych elementów 
statusu społecznego”25. Tak więc ojciec kształtując jakość życia swojego dziecka powi-
nien dbać o jego wszechstronny rozwój i satysfakcję z życia. W tym kierunku powinien 
też budować w dziecku zdolność do poszukiwania i zdobywani poczucia spełnienia ży-
ciowego, powinien nie tylko zadbać o jego rozwój we wszystkich wymiarach człowie-
czeństwa, ale inspirować go do rozwoju. Powinien rozwijać w nim jego osobistą autokre-
ację i życiową energię, która niewątpliwie jest związana z odkrywaniem wartości, celów 
życiowych i ich realizacją w życiu codziennym. Zadaniem więc ojca jest uczenie dziecka 
odkrywania i budowania osobistych: wartości, celów, zasad i reguł życia, a także uczenie 
konkretnych umiejętności życia według nich. W myśl tej koncepcji kształtowanie jakości 
życia dziecka to także rozwijanie w nim postawy zaangażowanej w kierunku dążenia do 
realizacji własnych aspiracji i dobrobytu materialnego, jak i również zapewnienie mu, 
we wcześniejszych stadiach rozwoju możliwości realizowania własnych potrzeb i zain-
teresowań oraz dobrobytu materialnego. Takie humanistyczne ujęcie jakości życia w od-
niesieniu do wychowania ma charakter humanistyczny i skoncentrowane jest na rozwoju 
człowieka. Ukierunkowuje uwagę na godność osoby i jej pełnowartościowe egzystowa-
nie. Jest to analiza ściśle pedagogiczna, gdyż jak powie A. Bańka: ”jakość rozwoju jest 
też funkcją poczucia jakości życia”26, a przygotowanie człowieka do tego, aby budował 
swój los, by rozwijał się w kierunku możliwie optymalnego życia jest jak najbardziej 
głównym zadaniem pedagogiki, a także efektywnego ojcostwa27.

 4.2 Przykład ojca
Niezwykle istotne w kształtowaniu dobrej jakości życia w dziecku jest budowanie 

jego własnej wizji siebie i swojego życia. Autokreacja zasadza się na przyjętych war-
tościach oraz doskonaleniu swojej osobowości w ich kierunku. Rolą ojca jest pomoc w 
rozwijaniu w młodym człowieku jego tożsamości, samoświadomości, a to możliwe jest 
przede wszystkim poprzez własny przykład ojca. Jeśli nie ma on własnej wizji życia, kon-
kretnych celów i wartości, do których dąży, jeśli nie wie czego chce i kim jest, jest osobą 
niewyrazistą - nie będzie inspirował swojego dziecka, nie będzie umiał go poprowadzić 
ku odkrywaniu swojej tożsamości i własnej autokreacji. „Mężczyzna decyduje, prowa-
dzi, planuje i buduje”28, jeśli nie ma tej umiejętności, nie tylko nie będzie potrafił nauczyć 
go własnej autokreacji, ale także i nie poprowadzi go ku kształtowaniu jego jakości życia. 

25  Tamże, s. 68.
26  Tamże, s. 63.
27  J. Daszykowska, Jakość życia., jw. s. 61-62.
28  J. Kłos., Ojciec – czyli ten który zakłada: kontekst amerykański, [w:] Ojcostwo dzisiaj, D. Kornas- Biela, Wyd. 

Fundacja Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net, Lublin 2010-14, s. 33.
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Podobnie z aspiracjami życiowymi. Życie człowieka nabiera wtedy koloru, kiedy jest 
on na drodze ich osiągania, a pełne zadowolenie przychodzi w momencie osiągnięcia 
założonych celów. Dużo skuteczniej będą one w dziecku rozwijane, jeśli ojciec będzie 
umiał poprowadzić je w ich realizacji, ale jeśli sam nie posiada swoich i nie angażuje 
swych działań w ich kierunku nie będzie przykładem dla dziecka, które uczy się także 
przez naśladownictwo. W każdym z wymienionych elementów definicji ojcostwo musi 
być aktywne, tzn. niejako autentyczne poprzez własny przykład, uczenie wychowywa-
nie do realizacji tych komponentów będzie efektywniejsze jeśli będzie poparte własnym 
doświadczeniem ojca. Również wychowanie do zadbania o własny status społeczno-ma-
terialny, będzie łatwiej nauczyć dziecka temu ojcu, który takowy sam osiągnął i wie z 
doświadczenia jak się to robi.

4.3 Wewnętrzna struktura definicji, a prowadzenie ojca
Zanim ojciec przyjmie za działanie wychowawcze w rodzinie drogę kształtowania 

jakości życia musi zrozumieć, że wychowując do tego, aby dziecko miało i dbało o wy-
soką jakość swojego życia, bo takie rozróżnienie należy przyjąć – jakość życia niska i 
wysoka, musi on zrozumieć, że ważne są dwa odrębne obszary jego kształtowania ze 
względu na różnorodne jego ujęcia wewnątrz jego struktury definicyjnej. Są to zewnętrz-
ne determinanty jakości życia wyszczególnione w obszarach, w której ta jakość może być 
kształtowana oraz indywidualne preferencje jako wewnętrzne doznania, które odbywają 
się na poziomie wewnętrznego Ja i decydują o odczuciu satysfakcji z życia. Są to wy-
miar obiektywny i subiektywny. Ojciec w kontekście subiektywnym tak generuje proces 
wychowania, aby dziecko rozpoczęło poszukiwania, co powoduje w nim zadowolenie 
i zaplanowało konkretne działania, by tę satysfakcję z życia osiągnąć i podążać w tym 
kierunku. W obiektywnym z kolei, rozumianym jako relacja jednostki z otoczeniem wy-
znacza drogę ku osiągnięciu wysokiego poziomu jakości życia w ramach kształtowania 
poszczególnych komponentów2930. Takie podążanie uwarunkowane jest typem definicji 
mieszanej, która uwzględnia ocenę globalnej jakości życia: czynniki środowiskowe oraz 
indywidualne oczekiwania. Jakość życia związana jest ze „spostrzeganiem przez osobę 
własnej sytuacji życiowej w kontekście uwarunkowań kulturowych, systemu wartości 
oraz w związku ze swoimi celami, normami i zainteresowaniami”31 i tego powinien uczyć 
dzieci ten, „który przewodzi”.

5. Komponenty jakości życia, a „ścieżka” ojcowskiego wychowania
Obraz komponentów jakości życia, za którą mógłby podążać ojciec jest bardzo róż-

norodny ze względu na odmienne ujęcia różnych autorów. Np. A. Nieścior pisze, że „ja-
kość życia nosimy w sobie”32. Wyróżnia on: hubris – czyli źródło zadowolenia i nadziei, 
które jest stałe nawet w trudnych warunkach życia, satysfakcja – związana z przeżyciem 
emocjonalnym powodowanym pewnym celowym ruchem i osiągnięciami oraz przyjem-
ność – czyli zaspokojenie biologiczne, które docierając do świadomości przynosi uczucie 
zadowolenia33. Zauważa, że w ogromnej mierze do zadowolenia z życia przyczynia się 

29  W. Błaszczyk, K. Januszkiewicz, J. Śmigielski, Oblicza jakości życia. Człowiek w sytuacji pracy. Wyd. Uniwersy-
tetu Łódzkiego, Łódź, 2006, s. 10-12.

30  Tamże, s. 12-13.
31  Za: Tamże, s. 143-144.
32  W. Błaszczyk, K. Januszkiewicz, J. Śmigielski, jw. s. 10.
33  Tamże, s.11.
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pewien ruch, dynamizm, wykorzystywany potencjał jednostki, po prostu jego twórcza 
postawa wobec życia. Chce wskazać na aktywność. Jakość życia jest w nas tak jak jest 
w nas pewien potencjał, który prowadzi do zmiany wewnętrznego człowieka oraz jego 
otoczenia na lepsze. Bez pragnienia większej doskonałości ze strony człowieka, bez jego 
inicjatywy, chęci poszukiwania prawdy i szczęścia nie ma jego rozwoju34.

Omawiana koncepcja jakości życia bazuje na obszarach jakości życia wyznaczonych 
przez Światową Organizację Zdrowia (WHO Quality of Life – WHOQOL, 1998). Obecnie 
najpowszechniej przyjmowanych w badaniach nad jakością życia. WHO zmienne jakości 
życia traktuje całościowo i wyznacza sześć dymensji: obszar fizyczny, psychiczny, nie-
zależność, obszar relacji społecznych, środowisko oraz obszar duchowy35. W tym nurcie 
swoją teorię rozwinęła Maria Straś-Romanowska i właśnie w odniesieniu do tej koncep-
cji Autor prześledzi komponenty jakości życia jako propozycję ścieżki dla ojcowskiego 
wychowania. Wyróżniła ona następujące komponenty jakości życia człowieka:

1.W wymiarze biologicznym (fizycznym):
- respektowanie potrzeb organizmu,
- dobrostan fizyczny.
2. W wymiarze społecznym:
- poczucie bezpieczeństwa psychologicznego,
- akceptacji,
- przynależności do grupy, 
- życie w zgodzie z wymogami otoczenia społecznego.
3. W wymiarze podmiotowym (psychicznym):
- akceptacja siebie i swoich ograniczeń,
- dążenie do samorealizacji, (rozwijanie potencjałów, zainteresowań, pasji)
- psychiczna integracja, (samorozumienie i bycie sobą)
- poczucie odpowiedzialności za siebie,
- autonomia w myśleniu i działaniu, czyli niezależność.
4. W wymiarze duchowym:
- życie w zgodzie z absolutnymi wartościami,
- kreowanie transcendentnej tożsamości,
- kształtowanie odpowiedniej postawy wobec cierpienia i spraw ostatecznych36,
- odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania prowadzące do doświadcze-

nia sensu życia37.
Wymiar biologiczny obejmuje potrzeby organizmu takie jak odżywianie, wypoczy-

nek, sen, czy potrzeby fizjologiczne. Ojciec chcąc w tym wymiarze zadbać o wysoką 
jakość życia dziecka, powinien dbać o pełny dobrostan fizyczny dziecka, musi on nie 
tylko zadbać o zapewnienie mu tych elementów, ale i nauczyć młodego człowieka jak 
w przyszłości świadomie na wysokim poziomie zadbać o swój sen, zdrowe odżywianie, 
wypoczynek, higienę, aktywność ruchową, ogół czynności składających się na zacho-

34  Tamże, s. 81-83.
35  M. Oleś, Jakość życia młodzieży w zdrowiu i chorobie. Wyd. KUL, Lublin 2010, s. 28.
36  Za: B. Bartosz, Czy bycie twórcą oznacza wysoką jakość życia? [w:] B. Bartosz, J. Klebaniuk, Wokół jakości życia. 

Studia psychologiczne. Wyd. „Jakopol”, Wrocław 2006, s. 85-86.
37  M. Straś-Romanowska, Jakość życia w świetle założeń psychologii zorientowanej na osobę [w:] M. Straś-Roma-

nowska, K. Lachowicz-Tabaczek, A. Szmajke,(red.), Jakość życia w badaniach empirycznych i refleksji teoretycz-
nej. Wyd. Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2005, s. 271. 
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wania prozdrowotne itp.38. Ogólnie mówiąc w tym obszarze ojciec wychowuje do tego 
jak być świadomym swojego ciała i dbać o potrzeby biologiczne swojego organizmu. 
Również wychowanie to polega na udzieleniu konkretnego instruktarzu, także swojego 
przykładu oraz wyrabianiu nawyków prozdrowotnych w dziecku, by mogło żyć zgodnie 
z wymaganiami własnego organizmu.

Wymiar społeczny jest tym, co wyróżnia człowieka od innych istot. Dziecko, jak i 
każdy dorosły w swojej egzystencji jest zawsze osobą społeczną i do pełni rozwoju po-
trzebuje drugiego człowieka. Rola ojca według H.B. Billera, którą jest wywieranie pozy-
tywnego wpływu na przystosowanie społeczne dziecka jest możliwa poprzez dostępność 
fizyczną ojca oraz emocjonalny związek z ojcem, to tyczy się pierwszych lat rozwoju 
dziecka. Z czasem dochodzi do tego unikanie nadopiekuńczości i wdrażanie dziecka w 
świat i niezależność, wypracowywanie dojrzałych postaw, dawanie przykładu społecz-
nych zachowań przez ojca oraz inicjowanie sytuacji społecznych, by dziecko integro-
wało się z rówieśnikami, pomoc w rozwiązywaniu pierwszych konfliktów itp.39 Według 
autorki koncepcji kształtowanie jakości życia w obszarze społecznym opiera się także na 
budowaniu poczucia bezpieczeństwa. Niewątpliwie jest to rola ojca, by zadbać o bezpie-
czeństwo domowników, czy to materialne, czy psychiczne. Ojciec to ten, który ma siłę, 
ten który jest ostoją, silnym fundamentem trwałości i pewności relacji rodzinnych, który 
dojrzale dba o dom, relacje i atmosferę. Ponieważ poczucie bezpieczeństwa mężczyzna 
daje także przez budowanie zaplecza finansowego rodziny i czasem wiąże się to z tym, że 
głowa rodziny jest nieobecna, gdyż pracuje zawodowo, to przykład prowadzenia inten-
sywnego życia społecznego nie zawsze jest właściwy, gdyż nieobecność ojca, jak wiado-
mo może powodować wiele złych następstw w rozwoju dziecka. Współcześnie jest wiele 
mężczyzn skierowanych nawet przesadnie na rozwój swojej jakości życia społecznego 
ku górze, skierowanych na sukces w wymiarze pozarodzinnym, aktywnie działających w 
rolach publicznych i zawodowych. Nadmierne zaangażowanie w Zycie społeczne może 
być antyprzykładem dla rozwoju jakości życia dziecka w tym obszarze, bowiem zarówno 
ojcowie, jak i dzieci nie odkryją wartości życia rodzinnego i tego, że warto zaangażować 
siły w budowanie sukcesu rodzinnego40. 

Znanym jest jednak fakt, że mężczyzna to świat rzeczy, to zdobywca, to ten, który żyje 
w świecie społecznym, kobieta z powołania przeznaczona jest do świata relacji i budo-
wania atmosfery domu rodzinnego, dlatego ojciec nie może wyrzec się roli budowania 
w dziecku tego wymiaru człowieczeństwa. Ojciec więc wprowadza dziecko w otoczenie 
zewnętrzne, to, które jest poza domem, a także w szereg rzeczy związanych z takim funk-
cjonowaniem, jak np. w stosunku do starszych dzieci pomaganie w odnalezieniu się w 
nowym mieście, czy założenie konta w banku. On wprowadza w świat, w społeczeństwo, 
w kulturę, od pierwszych lat życia, po kolejne w odpowiednio dostosowany do tego spo-
sób, wszystko to po to, by życie jego było w zgodzie z wymogami otoczenia społecznego. 

Kolejnym elementem, który zaleca się, by ojciec budował w dziecku w kierunku 
wysokiej jakości życia społecznego jest to wzmacnianie przez pozytywne komunika-
ty akceptacji w dziecku, oddziaływanie na niego przez afirmację, dzięki czemu młody 
człowiek ma większą pewność siebie i łatwiej jest mu się odnaleźć w grupie. Poczucie 
akceptacji powoduje, że dziecko jest otwarte wobec rówieśników, zawiera przyjaźnie i 

38  B. Bartosz, jw. s. 85.
39  K. Pospiszyl., Ojciec, a rozwój dziecka, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, s.159.
40  J. Szulich-Kałuża., D. Wadowski., Tendencje przemian ojcostwa i roli ojca we współczesnym społeczeństwie, s. 64.
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może doświadczyć przynależności do grupy, a później także identyfikacji.
Wymiar podmiotowy, można byłoby nazwać psychicznym. Niektórzy „jakość życia 

psychicznego taktują jako sumę przeżyć doświadczanych przez człowieka w przeciągu 
określonego czasu”41. Jeszcze inni poszerzą tę perspektywę, że jakość życia psychicznego 
będzie tym bardziej wartościowa im w większym stopniu informacje percepcyjne będą w 
stanie zaangażować wszelkie procesy psychiczne człowieka: pytanie wyobraźnię, myśle-
nie, spostrzeganie i inne do rozbudzenia jego sfery przeżyciowej”42. Główną jednak ideą 
kształtowania jakości życia w tej sferze jest przystosowanie podmiotowe, czyli do siebie 
samego. Wyraża się ono według Straś-Romanowskiej w: samostanowieniu, samorealiza-
cji, samoakceptacji, samorozumieniu i poczuciu wolności i autentyczności, to jest bycia 
sobą43. Idąc dalej w tę myśl aktywne ojcostwo w tym wymiarze budowania jakości życia 
będzie skupiało się, by wykształtować w dziecku odpowiedni poziom akceptacji siebie 
i swoich ograniczeń, dążenie do rozwijanie potencjałów, zainteresowań, pasji dziecka. 
Bardzo istotnym jest też, aby ojciec budował w dziecku tożsamość i samoświadomość, 
takie poczucie akceptacji i zrozumienia siebie, że dziecko nie będzie bało się być wśród 
innych sobą, co zapewni mu psychiczną integrację. Za tym idzie wychowanie przez ojca 
do niezależności, poprzez osobisty stosunek do dziecka, wyrażający postawę pełną zdro-
wego dystansu i miłości jednocześnie. Osiągnięta autonomia w myśleniu i działaniu, 
czyli niezależność jest niewątpliwie jednym z ważniejszych elementów kształtowania 
jakości życia psychicznego młodego człowieka. Ostatnim komponentem według Straś-
-Romanowskiej jest poczucie odpowiedzialności za siebie i w tym obszarze ojciec powi-
nien przywyknąć do dawania zadań kształtujących postawę odpowiedzialności za swoje 
działania, decyzje, postawy, zachowania, słowa. Kształtowanie takiej dojrzałej postawy 
koreluje ze zdrowiem psychicznym, co zostało udowodnione naukowo. 

Ostatni wymiar duchowy jest wymiarem specyficznie ludzkim. Polega na pozaempi-
rycznym poznawaniu świata w kierunku wartości absolutnych takich jak prawda, dobro, 
piękno, wartości religijne i ostateczne. W tym obszarze działania ojca będą zmierzały do 
odnalezienia przez dziecko ostatecznego sensu, wartości absolutnych, kreowanie trans-
cendentnej tożsamości i kształtowanie odpowiedniej postawy wobec cierpienia i spraw 
ostatecznych44. Dawniej na ziemiach polskich panowała kultura chrześcijańska, obecnie 
wychowanie w tej dziedzinie jest bardzo różnorodne, duchowość pojmowana jest przez 
każdą rodzinę w swoisty sposób, również i ateiści wierzą w duchowość. Pisząc o wycho-
waniu religijnym kilka wieków temu napisalibyśmy, że ojciec powinien dawać przykład 
żywej wiary poprzez praktyki modlitewne, zaangażowane życie w kościele, zapewnienie 
edukacji religijnej dzieciom, czy praktykowanie czytania żywotów świętych45, obecnie 
wpływ ojcostwa na duchowość ma szerszy wydźwięk. Wiemy, że obraz własnego ojca 
wpływa na obraz Boga, jako Ojca stworzenia, wiemy, że wymiar religijny wyraża się w 
zdolności przyjmowania perspektywy drugiej osoby i decentracji, wiemy, że świat warto-

41  S. Kowalik., Jakość życia psychicznego, [w:] R. Derbis, Jakość rozwoju a jakość życia, Wyd. WSP Częstochowa, 
Częstochowa 2000, s.27.

42  Tamże, s.28.
43  B. Bartosz, jw. s. 85.
44  Tamże, s. 269-271.
45  A. Brzezińska., Rola ojca w wychowaniu religijnym dzieci według pamiętników arystokracji i szlachty polskiej z I 

poł. XIX wieku, [w:] Ojcostwo dzisiaj, D. Kornas- Biela, Wyd. Fundacja Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net, 
Lublin 2010-14,s.17 – 23.
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ści, przyjęte cele ostateczne, sens i misja życiowa budują duchowość46. Analiza literatury 
przedmiotu pozwala określić jakość życia religijnego za pomocą wskaźników, które wy-
znaczają ojcu konkretną drogę pracy nad tym obszarem w kierunku kształtowania jako-
ści życia dziecka. Należą do nich: wolność, świadomość, miłość, szczęście, intymność, 
interioryzacja, integracja, autonomia, transcendowanie, relacje osobowe, kompetencje 
znaki symboliczne, obiektywizacja, doskonałość, pokój wewnętrzny i owoce życia. To 
nie małe wyzwanie, ukształtować w młodym człowieku tyle obszarów, zwłaszcza trud-
nym zadaniem jest budować w dziecku ten obszar jeśli zasadza się on na istnieniu Boga 
osobowego. Wówczas ojciec powinien wyróżniać się taką postawą oraz aktywnością, 
która będzie kreować w dziecku procesy psychiczne takie jak: sądy, przekonania, odczu-
cia, przeżycia – w osobowej pozytywnej relacji do Boga47.

Zakończenie 
Obecne czasy są epoką różnych kryzysów. W obrębie ludzkiej egzystencji można za-

uważyć wyraźnie kryzys wyznawanych wartości, kryzys tożsamości, czy też kryzys ojco-
stwa. Przyjecie przez współczesnych ojców ambitnej ścieżki wychowania dziecka według 
modelu kształtowania jakości życia, przedstawionego w pracy, jest w pewnym sensie szan-
są na przeciwdziałanie wspomnianym kryzysom społecznym. To od ojca zależy nadawanie 
„nowemu życiu” kierunku, zasad, reguł, wartości, do niego należy też wszczepienie w 
dziecko chęci życia i woli rozwoju. Dzisiejszy świat potrzebuje ojców! Ojców, którzy 
sami swoim rozwojem, który może być oparty o kształtowanie jakości życia, będą dawali 
dobry przykład i wytyczali dziecku ścieżkę jak żyć. Opierając się o proponowany w pracy 
model rozwój będą nie tylko opierali na pracy nad poszczególnymi obszarami życia bio-
-psycho-społeczno-duchowego, ale wyraźnym akcentem ojcowskiego wychowania będzie 
prowadzenie dziecka ku zadowoleniu z życia poprzez odkrywanie wewnętrznych aspiracji, 
tożsamości i pragnień dziecka, ale i podążanie wewnętrznym Ja48. Świadomy swojej roli 
ojciec jest źródłem błogosławieństwa na dalsze lata życia swojego dziecka, ale jego nie-
świadomość i brak zaangażowania może stać się największym przekleństwem. 

Wiele już napisano na temat doniosłego znaczenia ojcowskiego wychowania. Kryzys 
ojcostwa jest niewątpliwie źródłem współczesnych niepowodzeń wychowawczych, ale 
Autor pracy chce zwrócić uwagę, że także na obecny poziom rozwoju młodego pokolenia 
znaczący wpływ mają przyjmowane przez dzieci i młodzież wartości i ideały życiowe. 
Dane naukowe wskazują, iż na ten stan składają się: brak jednolitych oddziaływań pe-
dagogicznych oraz infiltracja założeń postmodernistycznych do ideału wychowania. Jak 
powiedział W. Zaczyński: nie wystarczy edukować o jakości życia, albo motywować 
organy społeczne do propagowania wiedzy o szczęściu, choć wpływa to na ich dobro-
stan, istotne jest raczej to jaką ideę wychowawczą i koncepcję jakości życia przekazują 
edukatorzy. Według autora przyjęcie treści ponowoczesnych wpływa na pogłębiający sie 
kryzys kultury, a także na spadek jakości życia współczesnego człowieka49. To budzi re-
fleksję, zwłaszcza powinno inspirować ojców, jako tych, którzy wprowadzają i prowadzą 

46  D. Musiał., Wzajemne uwarunkowania jakośi życia religijnego i przyjmowania perspektywy drugiej osoby, [w:] R. 
Derbis., Jakość rozwoju a jakość życia, Wyd. WSP Częstochowa, Częstochowa 2000, s. 291

47  Tamże, s. 291-300.
48  J. Daszykowska, M. Rewera, Wstęp, [w:] J. Daszykowska, M. Rewera (red.), Wokół problemów jakości życia 

współczesnego człowieka. Wyd. Petrus, Kraków 2012, s.5.
49  http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2005/zaczynsk.pdf , s. 2-3.
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swoje dziecko po drogach świata. Niniejsza praca miała być pewną inspiracją, propo-
zycją, wytyczeniem drogi, po której ojcowskie oddziaływania wychowawcze mogłyby 
podążać. Dzisiejszy świat, a zwłaszcza ojcowie, potrzebują reguł, zasad; współczesny 
świat potrzebuje określonych ścieżek prowadzących ku rozwojowi. „Sam akt spłodzenia 
daje człowiekowi niewiele władzy nad jego potomstwem jeżeli nie sprawuje on nad nim 
opieki. Tylko opieka daje prawo do miana ojca i jego autorytetu”50 - pomóżmy więc oj-
com w tak wielkim zadaniu jakie przed nimi stoi.

Streszczenie:
Opracowanie zostało przeanalizowane jako zagadnienie pedagogiczne. Łączy ono w 

sobie analizy teoretyczno-empiryczne, za pomocą hermeneutycznej metody analizy tek-
stu. Autor starał się ukazać wielowymiarowość znaczenia terminu jakość życia i przybli-
żyć jego rozumienie na polu różnych opracowań, zwłaszcza w kontekście nauki jaką jest 
pedagogika. Wybraną koncepcję kształtowania jakości życia prześledził w odniesieniu do 
wychowawczego aspektu ojcostwa. Wskazał na tle kryzysu ojcostwa i nowej koncepcji 
bycia ojcem jak znaczącą rolę odgrywa ojciec w rozwoju dziecka i że kształtowanie przez 
ojca jakości życia u swoich dzieci może być elementem pewnej ścieżki edukacyjnej, 
jaką ojcowie mogą wdrażać. Wszystkie rozważania badawcze ostatecznie zmierzały do 
zrealizowania celu pracy i ukazania w jaki sposób czynniki tkwiące w działaniach ojca 
kształtują jakość życia jego dzieci w odniesieniu do przyjętej konceptualizacji. Ukazano 
tę drogę analizując definicję i komponenty jakości życia według Jadwigi Daszykowskiej 
i Marii Straś-Romanowskiej. Wzrost świadomości wychowawczej u ojców i zapropono-
wanie określonej ścieżki wychowania, w tym kształtowania jakości życia jako elementu 
ojcowskich oddziaływań, może być pewną formą zapobiegania kryzysowi współczesne-
go społeczeństwa, które w dobie postmodernizmu gubi się w wielości kierunków. To 
właśnie ojciec może być tą osobą, która sama posiada pewne zasady rozwoju i potrafi 
nauczyć swoje potomstwo, przyswojonej już wcześniej przez siebie, „drogi życiowej”, 
zmierzającej ku wysokiej jakości życia.

Słowa kluczowe: życie, ojcostwo, wychowanie, pedagogika, ojciec, 

Summary:
Shaping the quality of life as a father’s educational challenge
The study was analyzed as a pedagogical issue. It combines theoretical-empirical anal-

ysis with the help of a hermeneutic text analysis method. The author tried to show the 
multidimensional meaning of the term quality of life and bring his understanding in the 
field using various studies, especially in the context of science of pedagogy. She traced 
the chosen concept of shaping the quality of life in relation to the educational aspect of 
fatherhood. She pointed the importance of being a father in context of the fatherhood cri-
sis and the new concept of being a father, showing how significant a father’s role is in the 
child’s development and that shaping the quality of life can be part of an educational path 
that fathers can implement. All the research deliberations are ultimately aimed at achiev-
ing the goal of the work and showing the factors resulting from father’s actions that shape 
the quality of life of his children in relation to the adopted conceptualization. This way 
was presented by analyzing the definition and components of the quality of life according 

50  Kłos., jw. s. 36.
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to Jadwiga Daszykowska and Maria Straś-Romanowska. Increased educational aware-
ness of fathers and proposing a specific path of raising children, including shaping the 
quality of life as an element of fatherhood, can be a form of preventing the crisis of mod-
ern society, which in the era of postmodernism is lost in a multitude of directions. It is the 
father who can be the one who has certain principles of child development and can teach 
his offspring the already learned by him “way of life”, aiming for a high quality of life.

Keywords: life, paternity, education, pedagogy, father,
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EUZEBIUSZ Z CEZAREI

  Euzebiusz z Cezarei (ur. 263 n.e. – zm. maj 339 n.e.) 

 

Pół wieku po śmierci Orygenesa jego teologia rozszerzyła się w całym Kościele wschod-
nim. Jest to jedyna rzeczywiście naukowa teologia, pozostająca w zgodzie z wykształce-
niem wyższym, szczególnie filozoficznym. Literaccy obrońcy chrystianizmu, chrześcijanie 
prowadzący ożywioną pracę umysłową w szkołach i zakładach naukowych, biskupi znacz-
niejszych gmin przystają do tej teologii, starając się nauczać i działać w jej duchu. Dlatego 
też spuścizna ta zaczyna się w sposób niezauważalny zmieniać, mieszać się z innymi trady-
cjami, dostosowywać się do nowych faktów w życiu Kościoła i w świecie nauki. Równo-
cześnie z tymi przesunięciami dochodzą również do głosu odrębności i różnice w zakresie 
poszczególnych szkół, występują też na jaw trudności wewnętrzne. Trudno je przezwycię-
żyć, tym bardziej że i przesłanek filozoficznych Orygenesa nie da się już utrzymać w spo-
sób konsekwentny. Arystotelesowskie pojęcia i wyobrażenia zmieniają platońskie podłoże 
całego systemu; zainteresowania kościelne oraz wzgląd na dosłowne wypowiedzi biblijne 
domagają się swego prawa, a na czoło wysuwają się nowe zagadnienia.

Orygenes był myślicielem systematycznym, a jako taki ukształtował swoją egzegezę 
oraz swoją naukę o Bogu i ontologię pod jednolitym aspektem. Nowa generacja teolo-
giczna próbowała zastosować w swej pracy naukowej nowe metody. Zwrot od filozofii do 
filologii, do ściśle krytycznego badania podstaw biblijnych, zaznaczył się m. in. w osobie i 
w działalności życiowej Pamfilusa. Pamfilus był dobrze sytuowanym prawnikiem, pocho-
dził z fenickiego Berytu. Pod wpływam Pieriusza, ówczesnego kierownika katechetycznej 
szkoły aleksandryjskiej, zdecydował się wystąpić na arenę publiczną i poświęcić się całko-
wicie służbie Kościoła. Jako prezbiter w Cezarei został bibliotekarzem bogatej spuścizny 
Orygenesowej, którą zaczął gromadzić i selekcjonować. Przede wszystkim postarał się o 
jak najbardziej pewny tekst biblijny, który usiłował rekonstruować na podstawie Hexapli 
oraz staro- i nowotestamentowych komentarzy Orygenesa. Potrzebował do tego pomoc-
ników i współpracowników, a najbardziej pomocnym i najpilniejszym spośród jego ludzi 
stał się młody Euzebiusz. W ten sposób Pamfilus dopomógł mu w uzyskaniu niezależno-
ści ekonomicznej i duchowej, i Euzebiusz, w swoich pierwszych krokach zawdzięczający 
mu wszystko, wyraził swoje przywiązanie tym, że - podobnie jak obdarzony wolnością 
niewolnik - do własnego imienia dodał imię mistrza: jako „Eusebios ho Pamphilu”, Eu-
sebius Pamphili, wstępuje on do historii literatury i Kościoła. Posiadamy jeszcze rękopis 
Biblii zawierający notatki wspólne pracy nad rewizją tekstu biblijnego. Euzebiusz przejął 
od swego mistrza również gorące uwielbienie dla Orygenesa i z kolei sam ze swej strony 
troszczył się o spuściznę i sławę tego niezrównanego myśliciela. Usiłował ująć w całość 
korespondencję Orygenesa i w ten sposób zapobiec rozproszeniu i rozpłynięciu się ca-
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łego przekazu. W czasie ostatniego wielkiego prześladowania Pamfilus został wtrącony 
do więzienia i w obliczu śmierci postanowił napisać jeszcze jedne „Apologię” wielkiego 
nauczyciela, która miała go wziąć w obronę przed nieufną krytyką współuwięzionych i 
różnych nowszych teologów. Jest to jedyne samodzielne dzieło, z jakim Pamfilus wystąpił, 
a równocześnie debiut jego ucznia Euzebiusza, (który dopomagał mu w tej pracy i musiał 
samodzielnie doprowadzić ją do końca. Pamfilus padł jako męczennik; nie znany jeszcze 
wówczas Euzebiusz uszedł z życiem z prześladowania. Wkrótce jego naukowa sława miała 
zaćmić sławę mistrza.

Najpierw, jeszcze w burzliwym okresie nieustannych zarządzeń antychrześcijańskich, 
niezmordowanie kontynuował Euzebiusz swoje studia naukowe, a jako archiwista zbierał 
wszystkie, do jakich tylko mógł dotrzeć, relacje o męczeństwach i wydarzeniach kościel-
nych. Potem wystąpił również z własną pracą. Są to, zwłaszcza obok czysto filologicznych, 
historycznych i egzegetycznych badań, pewne obszerne polemiki z pogańskimi i żydow-
skimi przeciwnikami chrystianizmu. Euzebiusz był wierzącym chrześcijaninem i całym 
sercem odczuwał obowiązek wspierania sprawy wiary i Kościoła swoimi naukowymi wia-
domościami i zdolnościami. Jednakże od roku 313 Kościół znowu odzyskał wolną drogę i 
zdawał się kroczyć ku nowej, piękniejszej przyszłości.

Jeśli się porówna wcześniejsze prace teologiczne tego okresu z dziełami starszych apo-
logetów w rodzaju Justyna, to natychmiast występuje na jaw odmienność epoki oraz specy-
ficzna odrębność prac Euzebiusza. Chrześcijaństwo nie jest już biedną gromadką „barba-
rzyńskich” sekciarzy, która w bogatym i zadufanym w sobie świecie cywilizowanym musi 
walczyć o prawo do istnienia i o pewien respekt duchowy. Rozszerzyło się ono już od dawna 
na całą „ojkumene”, gminy chrześcijańskie określają miasta i wsie, a działalność chrześcijan 
stała się nieograniczona nie tylko we wszystkich zawodach, lecz także w dziedzinie życia 
umysłowego. Podczas gdy społeczeństwo pogańskie w czasie wojen domowych i powszech-
nego upadku uległo zubożeniu, rozpadowi i moralnemu zdziczeniu, Kościół dzięki swojej 
silnej spoistości, swej dyscyplinie i swej niezłomnej dzielności w wierze jeszcze bardziej się 
utwierdził i nieustannie rozwijał się dalej. Toteż ukazuje się on teraz w odmiennym naświe-
tleniu. Apologetyczny dowód, że chrystianizm jest spełnieniem zapowiedzi proroków, nie 
wiąże się już dla Euzebiusza przede wszystkim z jakimiś określonymi cudownymi szcze-
gółami i przypadkami zgodności, łączącymi proroctwa Starego Testamentu z Chrystusem. 
Mówią same za siebie raczej takie momenty jak zwycięstwo prawdziwego, monoteistyczne-
go poznania Boga, nowe cnotliwe życie rozbudzone w Kościele, rozszerzenie się Kościoła 
i jego widzialny triumf „między wszystkimi narodami”. Należy tylko wykazać, że cały ten 
zdumiewający rozwój od samego początku leżał w planach Bożych i tylko poprzez cudowną 
pomoc Bożą mógł być urzeczywistniony i doprowadzony aż do kresu wypełnienia. Pogań-
stwo ze swoim wielobóstwem i krwawymi ofiarami, ze swoim demonicznym przesądem i 
odwiecznym, bezowocnym sporem swoich filozofii okazuje się teraz wsteczną formą religii, 
która musi zaniknąć i niewątpliwie zaniknie. Pogaństwo zbankrutowało i nie może się już 
ostać przed forum oświeconego rozumu i wyższej moralności. 

Z tego stanowiska ulega również przesunięciu sens nadziei chrześcijańskiej. Nie odnosi 
się już ona wyłącznie do wieczności, jej urzeczywistnienie zaczyna się już na tym świecie. 
Chrystianizm jest decydującą siłą moralnego postępu świata, uwieńczeniem dotychcza-
sowych dziejów ducha oraz religii, a jego przepowiednie i nakazy stają się programem 
odnowienia ludzkości. Monoteizm i nowa, oparta na idei moralność, stanowiące dla Euze-
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biusza istotę nauczania Jezusowego, nie mogły zapanować na świecie od samego początku. 
Najpierw trzeba było pokonać stopień kultury koczowniczej, należało zbudować miasta, 
ustalić prawa, rozwinąć nauki i sztuki, a w pewnym sensie „zwierzęce jeszcze obyczaje 
i niegodziwe życie” ująć w karby i wykształcić poprzez początki filozofii i cywilizacji. 
Kiedy potem cesarstwo rzymskie przyniosło światu pokój i przezwyciężyło „wielowładz-
two narodów”, zgodnie z wolą Bożą przyszła godzina dla chrześcijańskiego, pokojowego 
narodu ogólnoświatowego. Najpierw pozostawał on ze swoimi aspiracjami jeszcze w czę-
ściowym ukryciu, aby nie drażnić władców rzymskich i nie zakłócać porządku w państwie; 
ale teraz, w czasie wypełnienia, stał się jawnym i naturalnym sprzymierzeńcem władzy 
świeckiej. Jest to myśl, która w sferze pojęć chrześcijańskich występowała już od dawna, 
w pewnym sensie jako ostateczny wyraz starożytnej filozofii i kultury. Zaczątki koncepcji 
euzebiańskiej znaleźć można również u Orygenesa, szczególnie tam, gdzie polemizuje on 
z pogańskimi przeciwnikami Kościoła. W gruncie rzeczy jednak jego sposób myślenia zbyt 
mocno odchodzi od spraw świata i zbyt jest dualistyczny, aby poważnie traktować takie 
wyobrażenia. Orygenes nie interesował się historią świata i polityką. Zwycięstwo Kościoła 
było dla niego, być może, ideą, którą teoretycznie można rozpatrywać, ale nie było ono 
jeszcze celem. Kościoła, na jaki można czy trzeba było się nastawić. U Euzebiusza sprawa 
przedstawia się zupełnie inaczej. Wprawdzie i dla niego sam tylko Bóg jest całkowitą i zu-
pełnie ponadświatową rzeczywistością, a najwyższym celem pobożności chrześcijańskiej 
jest dla niego czyste, ascetyczne odwrócenie się od świata oraz cześć i uwielbienie Boskiej 
Istoty. Temu żądaniu powinni sprostać w sposób reprezentatywny żyjący w dziewictwie 
kapłani Kościoła, jego święci przywódcy duchowni. Jednocześnie dzięki tej zastępczej 
służbie czyni się już w istocie całkowicie zadość ideałowi wyrzeczenia się świata. W grun-
cie rzeczy leży to „poza” możliwościami „zwykłego, ludzkiego trybu życia” i dlatego z 
konieczności staje wyjątkiem. Większość chrześcijan ma swoje zadanie w obrębie tego 
świata, dlatego też ma pełnowartościowy udział w zbawieniu i w zbawczej nauce Kościoła.

Wychodząc z takich rozważań Euzebiusz stał się historykiem Kościoła. Historia Kościoła 
z czasów starożytnych jest dziecięciem apologetyki, tak jak historia Kościoła z czasów nowo-
żytnych jest dziecięciem Oświecenia. Już właśnie tu zdradza się wewnętrzna słabość pozycji 
Euzebiusza. Jego prace z zakresu historii Kościoła i historii epoki w myśl apologetycznych 
założeń i zamierzeń dają pierwszeństwo moralizatorskiemu malarstwu, operującemu czernią i 
bielą; są one często zbyt retoryczne i budujące, zmierzają do wywołania głębokiego wrażenia 
i osiągnięcia w ten sposób zdecydowanego sukcesu. Po tym można poznać, że ich autor nie 
dysponuje ścisłą skalą oceny teologicznej. Sukcesów w Kościele dokonuje oczywiście Bóg, 
a wszystkie one są cudowne, natomiast klęski są dziełem mocy szatańskich oraz sprzymie-
rzonych z nimi ludzkich złoczyńców, ale Bóg może popuścić cugli tym mocom dla wypró-
bowania chrześcijan lub dla ich ukarania. W żadnym wypadku nie oznaczają one ostatniego 
słowa, również wewnątrz Kościoła prawda apostolska ciągle na nowo odnosi zwycięstwo nad 
wszelkimi heretyckimi „innowacjami”. Euzebiusz zaniechał ostatecznie starej, mitologicznej 
chronologii ogólnej, na podstawie której obliczano w czasie wydarzenia z zakresu historii po-
wszechnej według Danielowych tygodni-lat i zamykano dzieje świata dającą się sprecyzować 
datą powtórnego przyjścia Chrystusa. Ponadto podstawą poglądów Euzebiuszowych na dzieje 
świata i zbawienia jest wszędzie optymistyczny schemat postępującego ciągle naprzód wycho-
wania rodzaju ludzkiego przez Boga. Stąd też nie interesuje się on już zasadniczymi zagadnie-
niami jakiejś teologii dziejów i właśnie dlatego w sposób bezstronny może się rozwijać jego 
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zmysł krytyczny i jego zainteresowania materiałami historycznymi.

Pod tym względem jego praca jest wzorowa dla swej epoki i zasługuje na wszelką 
pochwałę. Euzebiusz jest rzeczywiście uczonym, a sumienność i dokładność metodycz-
na jego badań filologicznych, archeologicznych i historycznych przejawia się ciągle na 
nowo tam, gdzie można to sprawdzić. Bez niego nie wiedzielibyśmy prawie nic o całych 
pierwszych stuleciach Kościoła, podobnie jak nie wiedzielibyśmy prawie nic o pierwszym 
chrześcijaństwie, gdyby Łukasz nie był napisał Dziejów Apostolskich. W przeciwieństwie 
do tych ostatnich Historia kościelna Euzebiusza nie jest oczywiście wcale jakimś dziełem 
sztuki. Wielowarstwowy materiał został raczej posegregowany w odpowiednie rubryki, 
niż opracowany. Obszerne wyciągi przerywają tok narracji, a rozwlekły patetyczny styl 
zalewa nas potokiem brzmiących uroczyście, lecz trudno zrozumiałych słów i zwrotów, ale 
w tej epoce ceniono Euzebiusza również jako mówcę. Na taką ocenę mogła wpłynąć jego 
osobista sława naukowa.

Zwyczajem dawniejszych chrześcijańskich chronografów, lecz w sposób gruntowniej-
szy i bogatszy niż oni, opracował Euzebiusz jeszcze przed Historią kościelną swoje Tablice 
chronologiczne. Zawierają one poza długim, uczonym wstępem o różnych systemach chro-
nologicznych, tablice synchronistyczne do historii świata. Zestawienie dat historii biblijnej 
i świeckiej ma służyć za dowód, że chrześcijaństwo nie jest wcale religią młodą, lecz w 
swoich świadkach ze Starego Testamentu jest raczej najstarszą i najczcigodniejszą religią 
świata. Chrystus zapoczątkował ostatni okres tej religii osiągający swój rozwój w historii 
Kościoła. Odtąd nabrzmiewa coraz bardziej materiał szpalt opisujących dzieje zbawienia, 
tak że całkowicie przytłumia on relacje z zakresu tematyki świeckiej. Historia kościelna 
jest poniekąd usamodzielnieniem tej części kroniki, tj. Tablic chronologicznych, w nowym 
dziele. Nieco powierzchowny sposób, w jaki zestawia ona relacje o wybitnych biskupach, 
teologach, herezjach prześladowaniach, o losach narodu żydowskiego itp., wykazuje jesz-
cze oddziaływanie dawniejszych metod pracy. Mimo to Euzebiusz podkreślił nowatorstwo 
swojego przedsięwzięcia i słusznie wskazał na szczególne trudności takiej pierwszej próby. 
Autor czuje się na zupełnie nowej drodze. „Takich bowiem ludzi, którzy by już tą samą 
co ja chodzili drogą, śladów wyraźnych odnaleźć nie mogę. Są chyba nieznaczne jakieś 
poszlaki, w których jeden tak, a drugi inaczej, każdy ze swego czasu, dorywcze nam po-
zostawił opowiadanie”. Te relacje musiały mu ukazywać drogę w ciemności jak latarnie 
morskie lub dalekie sygnały. Jak już wspomnieliśmy, Euzebiusz chętnie cytował dosłownie 
takie relacje zwłaszcza wtedy, kiedy zdawały się przedstawiać wartość chronologiczną, i 
w ten sposób, przechowały się do naszych czasów liczne fragmenty piśmiennictwa, które 
w przeciwnym razie zaginęłoby całkowicie. Patrząc na całość, wykonał on swoją pracę 
tak gruntownie że została ona miarodajna na długi czas. Historycy Kościoła następnego 
stulecia albo tylko kontynuowali to podstawowe dzieło, albo po prostu tylko je tłumaczyli.

Historia Euzebiuszowa rozpoczyna się od Jezusa Chrystusa, którego istota i działalność 
przedstawia się temu sumiennemu badaczowi jako „przedmiot niewątpliwie wznioślejszy i 
potężniejszy, aniżeli wszystko, co ludzkie” i poprzez siedem ksiąg dochodzi aż do czasów 
współczesnych autorowi, stanowiących temat trzech ostatnich ksiąg. Jeszcze dziś można 
poznać, że Euzebiusz nie napisał tych partii za jednym zamachem, lecz stale je poprawiał i 
przepracowywał w miarę postępu swej pracy oraz napływu nowych relacji. Ocena działal-
ności władców stosuje się zawsze, do sprawdzianu w postaci ich sukcesów oraz ich zmien-
nej postawy wobec chrystianizmu. Wyraźnie przejawia się teraz osobiste stanowisko oraz 
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cel propagandy autora, a te czynniki w deprymująco niepewny półmrok spychają nieraz 
sprzeczne relacje. W ostatnim wydaniu dzieło znalazło potem swoje jednoznaczne uwień-
czenie: sama historia daje w rękę historyka Kościoła triumfującego właściwe zakończenie. 
Zwycięstwo umiłowanego przez Boga, a popierającego chrześcijan cesarza Konstantyna, 
początek jego jedynowładztwa zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie doprowadza do 
celu dotychczasowy rozwój wydarzeń i rozpoczyna się nowa epoka. Rozpoczyna się ona 
również dla Euzebiusza w jego życiu osobistym.

Dotąd Euzebiusz nie występował na forum życia publicznego czy też polityki Kościoła. 
Był on uczonym duszą i ciałem, a jako teolog jeszcze - przekonanym pisarzem walczącym 
o prawdę i słuszność Kościoła chrześcijańskiego. Podobnie jak Orygenes, piastował on w 
Cezarei godność prezbitera, a w roku 313/314 ten zasłużony i wykształcony duchowny zo-
stał wyniesiony na biskupa miasta. Oczywiście, że jako duchowny spełniał należycie swoje 
obowiązki, ale w gruncie rzeczy pozostał on tym, kim był, i oddawał się przede wszystkim 
swej pracy naukowej. Euzebiusz nie był nauczycielem jak Orygenes, był przede wszyst-
kim badaczem, historykiem, filologiem i apologetą, toteż o wiele rzadziej niż Orygenes 
wygłaszał kazania mimo swego uznanego, prezentacyjnego stanowiska, jakie zajmował 
w Kościele, lecz nie oznaczało to obojętności wobec zadań Kościoła ani wobec powołania 
duchownego. Widzieliśmy, jak Euzebiusz całą swoją - również ściśle naukową - pracę 
oddawał świadomie na służbę Kościoła, a teraz uwierzył, że poznał zupełnie nowe po temu 
możliwości. Wraz ze zwycięstwem Konstantyna wstąpił Kościół z okresu przygotowaw-
czego w okres wypełnienia. „To przepowiedział Izajasz i to już o nas od dawna w świętych 
spoczywało księgach, a tylko było potrzeba, by prawda kiedyś rzeczywistością stwierdzo-
ną została”. Zwycięzca polityczny stał się w ścisłym sensie zbawcą świata.

Opatrznościową wzajemną przynależność światowego imperium oraz Kościoła podkre-
ślał Euzebiusz już przedtem. Teraz w tym związku wzajemnym występuje również insty-
tucja cesarstwa oraz osoba samego cesarza. Zesłany przez Boga cesarz, jako wybawca po 
długiej udręce niezgody i prześladowania, jest wybranym heroldem Boga na cały świat. 
Jego ziemskie panowanie jest odbiciem panowania Bożego i panowania Chrystusowego, 
przepowiedzianego przez Biblię. Nastąpiło teraz ostateczne uporządkowanie rzeczy: „Sam 
Bóg, wielki Król, wyciągnął z góry ku niemu swoją prawicę i aż do dnia dzisiejszego 
ustanowił go jako zwycięzcę ponad wszystkimi jego wrogami i nieprzyjaciółmi”. Ten umi-
łowany przez Boga cesarz jest filozofem i wzorem wszelkiej pobożności, kwintesencją 
wszystkich cnót królewskich, godności, piękności i siły, wykształcenia, wrodzonego rozu-
mu i boskiej mądrości. Euzebiusz chce podkreślić, że poznał to jeszcze przed paru dziesiąt-
kami lat, kiedy to po raz pierwszy zobaczył wcale wówczas jeszcze nie znanego księcia.

Dosyć często zarzucano Euzebiuszowi brak umiaru w takich wypowiedziach oraz 
sztuczność jego „bizantynizmu”. Łatwo się przy tym zapomina, jak były one czymś zupeł-
nie samo przez się zrozumiałym dla ówczesnego orientalizującego stylu dworskiego. Poza 
tym Konstantyn umiał właściwie traktować swoich ludzi. W sposób wyraźny przywiązy-
wał należytą wagę do przychylności, jaką go darzył wybitny uczony, doceniał znaczenie 
jego propagandy kościelnej i traktował go z należytym taktem oraz z najbardziej pochlebną 
dystynkcją. Euzebiusz był człowiekiem prostego pochodzenia i wcale nie miał obycia w 
wielkim świecie politycznym dlatego jest rzeczą zrozumiałą, że dał się olśnić. Ale czynni-
kiem decydującym było tu poznanie zasadniczej zgodności, która łączyła go z cesarzem, 
by się tak wyrazić, z koniecznością teologiczną. Racjonalistyczny filozof kultury i apostoł 
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nowego, chrześcijańskiego porządku świata był z konieczności wewnętrznej „chrześcija-
ninem bizantyjskim”. Cała jego teologia była zbudowana na spełnieniu się moralnego pań-
stwa kulturalnego, zjednoczonego z Kościołem światowym. W ten sposób teologia ta, w 
sposób nieświadomy dla samego Euzebiusza, staje się dostosowanym do epoki, „chrześci-
jańskim” przekształceniem dawnej pogańskiej ideologii państwa i cesarza. Euzebiusz nie 
byłby sobą, gdyby w owej chwili nie poszedł za cesarzem jako „wybranym narzędziem” 
Bożym, w którym pokładał nadzieję i w którego posłannictwo i znaczenie wierzył, albo-
wiem ostateczne „zwycięstwo” Kościoła mogło być dlań pomyślane tylko w przymierzu 
z imperium oświatowym, tylko pod znakiem trwałej kościelno-politycznej jedności chrze-
ścijańskiego porządku świata oraz świętego pokoju światowego, który musiał zaprowadzić 
na świecie i utrzymać cesarz. Taki był chrystianizm Euzebiusza, i to przyniosło fatalne 
skutki dla niego oraz dla jego kariery kościelno-politycznej.

W tym samym czasie kiedy nastąpiło zwycięstwo Konstantyna, Kościół grecki został 
rozdwojony przez spór ariański. W swoim założeniu nie miał ten spór nic wspólnego z 
polityką, ale pod względem politycznym nie mógł już chyba wybuchnąć w bardziej niedo-
godnym czasie. Co do swojej istoty była to walka o zasady chrześcijańskiej wiary, dotyczą-
ce nauki o zbawieniu, nauki mającej początek i oparcie w bosko-ludzkiej osobie Chrystusa. 
Euzebiusz co do swoich przekonań teologicznych wcale nie był „arianinem”, za jakiego 
uchodzi w historii herezji kościelnych. Chrystus był dla niego czymś więcej niż samym 
stworzeniem i niż jakimś lepszym pół-Bogiem. Ariusz, którego Euzebiusz przyjął u siebie 
jako uciekiniera, rzeczywiście w sposób zręczny, ale niezbyt uczciwy, oszukał go na temat 
radykalizmu swoich poglądów chrystologicznych. Euzebiusz widział w wygnanym czło-
wieka niesłusznie prześladowanego, który przybył do Cezarei podobnie jak kiedyś Ory-
genes, ponieważ żądni władzy patriarchowie aleksandryjscy nie chcieli przyznać teologii 
naukowej żadnej wolności i żadnej przestrzeni życiowej. W obozie przeciwników Ariusza 
zdawały się znowu ożywać stare, dawno już przez Orygenesa obalone błędy o całkowitej 
identyczności Ojca z Synem. Nieugięty symbol wiary tych przeciwników Ariusza uważał 
Euzebiusz za koniec wszelkiej dostosowanej do czasu, ugruntowanej filozoficznie i dają-
cej się przedstawić naukowo teologii. Toteż z przekonaniem stanął po stronie Ariusza. W 
zasadzie chodziło mu nie tyle o „tajemnicę ludzkiego Odkupienia” jako taką; walczył on 
raczej o cele, jakie miało utwierdzić duchowo i moralnie monoteistyczne nauczanie Ko-
ścioła, obecnie, w nowym porządku świata. W zestawieniu z nimi spory chrystologiczne 
okazywały się błahostkami, a przynajmniej nie powinno się ich wysuwać na pierwszy plan 
w dziedzinie kościelno-politycznej, jak to czynili jego przeciwnicy. Z rzetelnym przera-
żeniem spostrzega Euzebiusz, jak w historycznej chwili wyzwolenia i danego przez Boga 
triumfu - budowli państwa i Kościoła grozi wstrząs z powodu kłótliwości teologicznej i 
nietolerancji, a chrześcijański front jedności rozrywa się, „tak że nawet święte tajemnice 
nauki Boskiej są już wyszydzane w teatrach niewierzących”. Pod tym względem między 
nim a Konstantynem istnieje prawdziwa zgodność przekonań. Obydwaj mieli ten sam cel: 
ten zasmucający stan należy przezwyciężyć jak najszybciej i za wszelką cenę, tylko że 
Euzebiusz był również teologiem i biskupem swojego Kościoła. Kiedy punktem orienta-
cyjnym swoich decyzji uczynił - co sobie uświadamiał tylko połowicznie - cele taktyczne 
i kulturalno-polityczne, wplątał się w takie sprzeczności, które nie miały mu oszczędzić 
również osobistych upokorzeń i zmusiły go wbrew jego rzetelnym zamiarom kościelnym 
do takich kroków, które nieodwracalnie skompromitowały jego opinię.
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Na soborze nicejskim Konstantyn musiał przyznać rację przeciwnikom Ariusza. Wąt-
pliwości co do ariańskiej nauki nie mogły już być wówczas ukryte także i dla Euzebiusza. 
Mimo to starał się on pozostać wierny swemu protegowanemu, ale musiał go w końcu rów-
nież opuścić, aby samemu się ustrzec przed ekskomuniką i złożeniem z urzędu. Pośrednie 
wyznanie wiary, jakie przedłożył soborowi, zostało publicznie pochwalone przez Konstan-
tyna, ale potem wszelkie dodatki w sensie antyariańskim tak je zmieniły, że sam Euzebiusz 
nie mógłby już go przyjąć w uczciwy sposób. Mimo to musiał je podpisać, a zawiłe słowa 
listu, jakimi usprawiedliwia swoje postępowanie przed własną gminą, z pozbawionymi 
racji przeinaczeniami sensu i wymówkami, pokazuje w sposób dostateczny, że dobrze 
wiedział, co przez to uczynił. Ten niefortunny splot okoliczności zmusił go w dalszym 
przebiegu walki do dalszych nieszlachetnych w istocie swej środków. Przyjęty ponownie 
do łaski i zaszczycony bezpośrednim obcowaniem z cesarzem, cały swój wpływ zużył na 
anulowanie w pewnym sensie zapadłych uchwał, starając się ugodzić osobiście zwolen-
ników soboru nicejskiego i gorliwie się przyczyniając do złożenia ich z urzędu i skazania 
na wygnanie, dokonanego z powodów kościelno-politycznych. Jest rzeczą zrozumiałą, że 
pisane przez Euzebiusza rozprawy teologiczne posiadały ciągle jeszcze wysoki poziom 
umysłowy, chociaż były opracowane z pewną jednostronnością i osobistym zaangażowa-
niem uczuciowym. Prowadził również dalej swoje badania naukowe, a w opinii publicznej 
uchodził za mówcę nadającego ton Kościołowi jako wybitny rzecznik cesarskiej polityki 
kulturalnej i kościelnej w nowej erze. Najwyższym jego triumfem było, kiedy Konstantyn 
polecił go wybrać na biskupa stolicy patriarszej w Antiochii, o co toczyła się zażarta walka. 
Euzebiusz ze skromnością odrzucił tę nominację ze względu na sprzeciwiające się temu 
przepisy kościelne. Być może czuł granice swoich możliwości. W każdym razie wolał po-
zostać przy swojej niezrównanej bibliotece w Cezarei, w swoim zwykłym kręgu działania. 
Tutaj kilka lat po Konstantynie umarł w pokoju (339-340).

Tak więc Euzebiusz mógł w końcu być pewny, że osiągnął cel swojej pracy życiowej. 
Państwo i Kościół odnalazły siebie, „pokój” politycznie opartej jedności zdawał się być 
mocno ugruntowany, umiarkowana teologia, jaką on pochwalał, opanowała całe pole walki. 
A jednak to wrażenie opierało się na złudzeniu. Już za następnej generacji zewnętrznie zmu-
szona do milczenia opozycja kościelna miała z nową namiętnością podnieść głowę przeciw-
ko panującemu reżimowi i zmusić do zasadniczego zrewidowania wszelkich decyzji, jakie 
zabezpieczył Euzebiusz ze swoimi zwolennikami raczej od strony taktycznej i politycznej, 
niż dogmatycznej i kościelnej. Późniejszy Kościół w sposób mniej lub bardziej zdecydowa-
ny odmówił Euzebiuszowi prawowierności i widział w nim człowieka „dwujęzycznego”, 
chociaż nie mógł się obejść bez jego prac historyczno-filologicznych „ze względu na rzeczo-
we wiadomości, służące nauczaniu”. Późniejszy Kościół tym samym niezbyt trafnie pojął 
odrębność Euzebiusza. W jego kolejach życia okazuje się coś więcej niż osobiste niepowo-
dzenie szczególnie godnego szacunku uczonego, który nie dorósł do trudów wielkiej polityki 
oraz polityki kościelnej swojego stulecia. Przejawia się tu raczej bankructwo całej orientacji 
teologicznej, która ze względu na swe kulturalno-polityczne cele nie mogła się uwolnić od 
władzy i zamiennych chwilowych możliwości oraz nie mogła traktować poważnie siebie 
samej, ani swej wiary w Chrystusa. Tym samym jawny staje się kryzys orygenizmu, postulu-
jący całkowicie nowe rozumienie nauki kościelnej. Musiało to potem mieć swoje następstwa 
również dla postawy odpowiedzialnych teologów i nauczycieli.

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



NASI OJCOWIE 

197

ZDOBYWAĆ SZCZYTY. 
KU PAMIĘCI JERZEGO KUKUCZKI
W 20. ROCZNICĘ ŚMIERCI

 

Na góry wchodzi się nie po to, by zdobywać szczyty,
 ale po to by pokonywać własne słabości.

Wstęp
Człowiek wielokrotnie w życiu szuka możliwości wspinania się na szczyty, w tym celu 

podejmuje wiele różnych działań często graniczących z ryzykiem. Nie chodzi tu tylko o 
szczyty gór, kariery zawodowej, szczyty awansu zawodowego, ale wielu marzy – i słusz-
nie - o szczytach dojrzałości duchowej, sportowej, które również wymagają odwagi, trudu, 
czasu. Tak jak zdobywanie szczytu górskiego zmusza do podniesienia wzroku ku górze, 
tak wszelkie dążenia ku innym szczytom również wymagają głębszego i szczególnego 
spojrzenia analitycznego by jasno określić cel finalny. Kroczenie ku szczytom to swego 
rodzaju wskazywanie palcem kierunku ku wyższym celom, to ukierunkowanie własnej tę-
sknoty prowadzącej do jakiegoś zenitu, do światła, skąd emanuje nadzieja. W dążeniu tym 
wielokrotnie następuje zdobywanie pewnych – po ludzku sądząc - niedostępności, które 
mają wymiar nadzwyczajnej transcendencji. Góra wraz ze swym szczytem niemal prze-
szywającym niebo, odwzorowuje wyprostowaną postawę człowieka, który podniósł się z 
nicości ziemi i pragnie przeżyć swoistą metanoię. Jest to pewnego rodzaju symbol zwy-
cięstwa nad siłą ciążenia. Góry, szczególnie te zdobywane w sposób fizyczny są swego 
rodzaju tremendum et fascinosum, bowiem z jednej strony napawają grozą, a z drugiej 
strony budzą wielki szacunek. Wobec nich doświadczamy naszej małości, kruchości oraz 
bezradności. Domagają się szacunku i respektu, a z drugiej strony od wieków fascynują 
i skłaniają do zachwytu nad sobą. Mimo lęku stawianych kroków, człowiek chce iść i je 
zdobywać. Chce zwyczajnie w nich przebywać. Podobna tęsknota towarzyszy człowiekowi 
w sferze duchowej, w dążeniu ku mistyce duchowej. Wprawdzie wzmocnienie duchowe 
nie zawsze idzie w parze ze zwiększaniem sił fizycznych, bo są to dwie odrębne drogi, to 
jednak obie wartości zakotwiczone są w ludzkich tęsknotach, nadziejach. Niezależnie od 
tego, na ile mamy tego świadomość, każdemu człowiekowi potrzebny jest w życiu jakiś 
cel, do którego warto dążyć, który dodaje energii do przeżywania każdego dnia, stanowi 
motywację kroczenia po drogach i ścieżkach naszej ziemskiej egzystencji.

1. Szczyt – tajemnica do odkrycia
Dla żeglarza, który nie wie, do jakiego portu zdąża, niepomyślny jest każdy wiatr. Te 

słowa rzymskiego filozofa Seneki, żyjącego w I wieku n.e., wyrażają oczywistą prawdę, że 
wytyczanie sobie celów nadaje życiu kierunek. Wyznaczony cel człowiek opiera się zwykle 

 ks. prof. dr hab. Jan Zimny – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
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na stosownej strategii, która przewiduje wiele rozwiązań, możliwości. Sam człowiek jest 
wielką tajemnicą dla siebie i innych. Ową tajemniczość poznajemy i rozwiązujemy szcze-
gólnie pod wpływem trudności, sytuacji wymagających nadzwyczajnych środków. I tak jak 
góry milczą, a wszystko co milczy nadaje się do przechowywania ludzkich tajemnic, tak i 
wnętrze człowieka, które okryte jest wielką ciszą kryje w sobie wiele tajemnic. Przeżycia 
jakie niesie w sobie podczas wędrówki ku szczytom zadziwiają często jego samego.

W Biblii znajdujemy przykłady osób zmierzających do konkretnych celów życiowych. 
Noe przez jakieś pół wieku trudził się, by zbudować arkę ku wybawieniu swego domu. Z 
kolei cele duchowe apostoła Pawła, żyjącego w I wieku n.e., niewątpliwie harmonizowały z 
zapowiedzią Jezusa, że „dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej 
ziemi” (Mt 24:14). Zachęcony objawieniami i wizjami od Pana Jezusa, Paweł wypełniał 
nakaz, by ‛nieść jego imię do narodów’, i przyczynił się do powstania wielu zborów w 
Azji Mniejszej i Europie (Dz. Ap 9:15; Kol 1:23). Niemal w każdej dziedzinie życia można 
zdążać do jakichś celów i wielu ludzi tak właśnie robi. Jeśli chce się uzyskać zamierzone 
efekty, należy mocno tego pragnąć, a zatem potrzeba zdecydowania i wytrwałości.

Krocząc ku szczytowi musimy mieć świadomość, że spotkamy wiele sytuacji, osób, 
okoliczności, które mogą stać się naszym wsparciem bądź barierą w dalszym zdobywaniu 
szczytu. Wielką wartością na wyznaczonym szlaku będzie drugi człowiek, który również 
nosi w sobie wiele tajemnic. Ten drugi człowiek, być może będzie dla nas wsparciem, 
albo będzie prosił nas zwyczajny szacunek i respekt dla siebie. Będzie prosił o uszano-
wanie jego tajemnicy, którą w sobie nosi, swojej historii, zranień i kruchości. Innym ra-
zem może nas prosić o świętą bojaźń przed swoją niepowtarzalną wartością. Za każdym 
razem na szlaku górskiego wędrowania będzie stanowił podmiot fascynacji do słuchania 
i wsłuchania się w to, co chce nam objawić. Zdobywanie szczytów, które widać na ho-
ryzoncie, to motywacja i zachęta do dalszej drogi. Zdobywanie szczytów, które mamy 
przed sobą lub obok siebie, staje się racją bytu wędrowania. 

Każdy trud związany ze zdobywaniem szczytu – i to niezależnie od jego rodzaju – stanowi 
ogromne wyzwanie połączone niejednokrotnie z samotnością. Samotność ta bywa na tyle 
mocna, że jest zawieszona pomiędzy niebem a ziemią, gdzie my jesteśmy obecni. W wielu 
sytuacjach prowadzić nas będą jedynie gwiazdy na nieboskłonie bądź kierować się będziemy 
zapachem wiatru. W takich to okolicznościach wspinać się należy aż do świtu, w którym w 
blasku słońca ujrzymy niebo nowe, ziemię nową i nowe góry. Góry są czymś niezwykłym 
w ludzkim doświadczeniu. Te różnorodne doświadczenia na przestrzeni dziejów stawały się 
impulsem do refleksji nad własnym człowieczeństwem, okazją do wyrażenia w twórczej for-
mie fascynacji górami. Jako element krajobrazu góry wyryły w naszej świadomości głębokie 
ślady, które następnie manifestowały się w różnorodnych wytworach kultury człowieka1.

Natura od zarania dziejów miała dla człowieka znaczenie duchowe. Umysł pierwotny 
przypisywał pierwiastek ożywiony i duchowy wszelkim obiektom naturalnym, które miały 
być przez te siły kierowane i ożywiane. Cały świat i wszystkie jego elementy (kamienie, po-
toki, źródła, drzewa, zwierzęta, góry, a nawet cała Ziemia) postrzegane były jako manifesta-
cje duchowych, a więc żywotnych sił. Najbardziej charakterystyczną cechą umysłowości 
pierwotnego człowieka była jego nieodparta chęć życia w harmonijnym, uporządkowanym 
i przyjaznym świecie. Człowiek traktował świat jako sacrum, w odróżnieniu od profanum, 

1  R. Kulik, Góra jako sanktuarium, góra do zdobycia czy myśląc jak góra krótka historia stosunku człowieka do 
gór, [w:] R. Kulik, A. Skorupa, Człowiek wobec gór – perspektywa psychologiczna, filozoficzna i kulturoznawcza, 
Wrocław 2010, s. 8
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które stanowiło rzeczywistość chaosu i nieporządku2. Góry mają swoją filozofię, w górach 
„wysoki” nie zawsze znaczy „trudny (...) Góry są tajemnicą. Stanowią wielkie misterium. Z 
jednej strony pasjonują i pociągają, z drugiej – wywołują lęk i budzą trwogę.

W 1336 roku Francesco Petrarca odbył prawdopodobnie pierwszą historycznie wy-
cieczkę górską, której celem był Mont Ventoux. To wydarzenie zapoczątkowało od-
mienne od dotychczasowego traktowanie obszarów górskich i było jednym z przejawów 
kształtującego się nowego ducha epoki odrodzeniowej. Góra przestała być miejscem 
świętym, przestała być miejscem, które jest poza zasięgiem możliwości człowieka. Stała 
się obiektem wyzwalającym szczególnego rodzaju motywację: estetyczną, sprawnościo-
wą, samorealizacyjną. Świecki charakter tej motywacji zapoczątkował proces, w którym 
góry, ale i cała przyroda poddana została stopniowej desakralizacji3.

Góry to fascynujące laboratorium, w którym człowiek jest podmiotem i przedmiotem 
badań. To, co biologiczne, styka się tu z tym, co duchowe, wielkość sąsiaduje z małością, 
życie ze śmiercią. Tu widać „królewskość” rodzaju ludzkiego – w wymiarze duchowym 
– i zarazem nasz zwierzęcy rodowód. W górach jest coś mistyczne go i tajemniczego, 
czego nie doświadcza się w żadnym innym miejscu. Jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, 
góry mają moc, chodzimy w nie, bo nas oczarowują, oszałamiają, inspirują, leczą, uspo-
kajają, dają poczucie wolności i pierwotnego obcowania z naturą. Kontaktu, za którym 
tęsknimy, a który tylko tam staje się namacalny.

2. Drogi wiodące ku szczytom
W zależności od tego jaki obraliśmy do osiągnięcia szczyt w takim stopniu i charak-

terze należy dobrać odpowiednie formy, narzędzia, metody na drodze realizacji. Jedynie 
odpowiednio przygotowana strategia i należyte zaplecze pozwolą nam na podjęcie wy-
znaczonej drogi mając jednocześnie nadzieję na pozytywny finał i zdobycie szczytu. A, 
że każdy cel, każdy szczyt ma swoją specyfikę, tak więc i każdy scenariusz realizacyjny 
owej będzie stanowił swoją tożsamość. Albert Camus zaznaczył, że „aby wypełnić ludz-
kie serca wystarczy droga wiodąca ku szczytom”. Niewątpliwie do naszych cech naro-
dowych należą determinacja i umiejętność radzenia sobie w ekstremalnych warunkach, 
okolicznościach, sytuacjach, dlatego niejednokrotnie zapisaliśmy się na kartach historii 
różnych wyczynów, osiągnięć. Jedną z takich dziedzin jest himalaizm w którym Polacy 
się wyspecjalizowali. Początki polskich kontaktów z Himalajami datują się od połowy lat 
20. XX wieku. Fascynacja najwyższymi górami świata, wywołana brytyjskimi bojami o 
Everest, nie ominęła również Polski. Jednym z nich był Józef Jerzy Kukuczka uznawany 
jako polski taternik, alpinista i himalaista, jako drugi człowiek na Ziemi, który zdobył 
Koronę Himalajów i Karakorum – wszystkie 14 głównych szczytów o wysokości ponad 
8 tysięcy metrów. Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych himalaistów w histo-
rii. Przywołując jego postać należy wymienić najważniejsze osiągnięcia jako taternika. 
Otóż wytyczył on jedenaście nowych dróg na zdobytych ośmiotysięcznikach, jak do tej 
pory rekord ten nie został pobity, droga na K2 nigdy nie została powtórzona. Ponadto 
dokonał siedem wejść na ośmiotysięczniki w stylu alpejskim, w tym na K2. Jako jedyny 
człowiek na świecie zdobył dwa ośmiotysięczniki w ciągu jednej zimy, zdobył cztery 
ośmiotysięczniki zimą, w tym trzech po raz pierwszy w historii. W ciągu niespełna dwóch 
lat (21 stycznia 1985 – 10 listopada 1986) zdobył sześć ośmiotysięczniki, z czego aż trzy 

2  Por. M. Ryszkiewicz, Matka Ziemia w przyjaznym kosmosie, PWN, Warszawa 1994
3  Kulik, jw. s. 9
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po raz pierwszy zimą, na trzech kolejnych wytyczenie nowych dróg (w tym niezwykle 
trudne drogi na Nanga Parbat i K2. Wreszcie jego wejście solowo na Makalu nową drogą, 
to tylko niektóre jego osiągnięcia, które potwierdziły jego upór, siłę woli, wytrwałość. 

Skoro przyjmuje się, że zdobywanie szczytów jest dojrzewaniem fizycznym, ludzkim, 
człowieczym, to z racji na integralność osoby, także i jego dojrzewanie obejmuje sferę 
życia duchowego. Tak więc możemy przyjąć, że Jerzy Kukuczka i ci wszyscy, którzy 
zdobywali i wciąż zdobywają szczyty poddani byli i są permanentnemu dojrzewaniu du-
chowemu. Jest to – trzeba przyznać – pewna integralność człowieka jako osoby. A skoro 
mówimy o duchowym dojrzewaniu to należy przyjąć, że zdobywanie szczytów górskich 
jest jedną z dróg wiodących do mistycyzmu. Żyjący w XIII wieku św. Bonawentura roz-
różniał trzy ukierunkowania umysłu: na rzeczy zewnętrzne (czyli zmysłowe – m.in. przy-
rodę), na siebie samego, czyli na własne wnętrze, oraz na to, co jest ponad nim (czyli 
na sferę duchową). W całym procesie dojrzewania człowiek przechodzi przez kolejne 
etapy na których odkrywa świat wartości. Bonawentura, ale także i inni mistycy mówią 
o trzech drogach, a raczej etapach dojrzewania. Te trzy drogi-etapy rozwoju św. Bona-
wentura rozumiał jako pewne stadia rozwojowe ściśle z sobą powiązane i wzajemnie się 
warunkujące. Wszyscy na tej drodze muszą jednak przechodzić przez różne stadia swego 
rozwoju duchowego, a w każdym z tych stadiów otrzymują jakiś specjalny dar4. Można 
więc drogę zdobywania szczytów górskich podzielić na trzy rodzaje. Droga oczyszcza-
jąca prowadzi do pokoju duszy i charakteryzuje się rozmyślaniem, rozważaniem, medy-
tacją, także badaniem własnego sumienia w kontekście otaczającego piękna, wielkości, 
podziwu. Droga oświecająca prowadzi do prawdy, a jej dominującymi ćwiczeniami są 
rozważania dóbr z jakimi człowiek się spotyka – góry, jeziora, przyroda. Droga jedno-
cząca kończy się miłością i zjednoczeniem ze Stwórcą owych dzieł poprzez zachwyt, 
miłość, dobroć, uznanie wszechmocy. Św. Bonawentura dostrzegał i doceniał już udział 
wykorzystywania wyobraźni w rozwoju życia duchowego - czy to w formie rozważań, 
medytacji, czy też jako pomoc w kontemplacji5.

Słusznie przypominał nam wielokrotnie Jana Paweł II, że góry odsłaniają swoje 
sekrety tylko przed tym, kto ma odwagę rzucić im wyzwanie. Wymagają ofiar i dobrego 
przygotowania. Każą porzucić bezpieczne doliny, ale pozwalają temu, kto nie lęka się 
wspinaczki, kto posiada odwagę by ujrzeć wspaniałą panoramę szczytów. Góry są zatem 
bardzo wyrazistym symbolem wędrówki ducha, powołanego, aby wznosić się z ziemi 
ku niebu, ku spotkaniu z Bogiem. Ponadto góry dają człowiekowi, poprzez zdobywa-
nie wzniesień nieograniczony kontakt z przyrodą – poczucie wewnętrznego wyzwolenia, 
oczyszczenia, niezależności. Są wyrazistym symbolem wędrówki ducha, powołanego, 
aby wznosić się z ziemi ku niebu, ku spotkaniu z Bogiem. W wielu góry budziły gro-
zę, zachwyt, a i skrajnych emocji nie brakowało, co zaowocowało twórczością (o której 
interpretacje nikt na lekcjach polskiego niestety pytać nie chciał) i wypowiedziami, w 
których wielu doszukuje się jeszcze głębszego sensu.

Skoro więc tak wiele doświadcza się poprzez zdobywanie szczytów, zdobywcy muszą 
odznaczać się pewnymi walorami. Przede wszystkim muszą mieć w sobie wiele pokory. 
Ks. Roman Rogowski w swej książce zatytułowanej „Mistyka gór” podkreśla, że góry 
sprzyjają pokorze, czyli prawdzie o sobie samym. Uczą jej między innymi przez to, że 

4  Zob. K. Sztuka, Wyobraźnia a rozwój duchowy, WAM, Kraków 2010
5  P. Ogórek, Mistyka według T. Mertona, Warszawa 1966; S. Urbański, Etapy rozwoju życia duchowego, [w:] Teolo-

gia duchowości katolickiej, Lublin1993, s. 262-306;
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człowiek zmęczony wspinaniem nie ma ani sił, ani chęci, by udawać, by ukrywać swoja 
prawdziwą twarz6. Wspomniany już Jerzy Kukuczka, którego 20 rocznicę śmierci prze-
żywamy w tym roku, powiada, że „W ciągu miesiąca intensywnego życia w górach prze-
żywa się tyle, co zwyczajnie w czasie kilku lat; to jest zajęcie dla ludzi zachłannych na 
życie – życia człowiekowi jest za mało”7. 

Góry dają poczucie wolności, wszystkie problemy małe i te duże, sprawy codzienne 
zostają na dole. Idąc na szczyt pokonuje się własne słabości, za każdym razem staje się 
silniejszym i pewno lepszym człowiekiem. Stojąc na szczycie towarzyszy zwykle nie 
tylko duma i satysfakcja – co jest normalne, ale wewnętrzna radość. Wielokroć człowiek 
czuje się wyzwolony. Każda chwila spędzona na szlaku jest jak powietrze niezbędne do 
życia, jak dla ryby woda, w której czuje się najlepiej ale, i bezpiecznie. Ma się wrażenie, 
że to jest bardzo osobisty świat, środowisko, do którego ciągle pragnie się uciekać, gdyż 
czuje się tam jak w domu. Góry upajają. Człowiek uzależniony od nich jest nie do wyle-
czenia. Można pokonać alkoholizm, narkomanię, słabość do leków. Fascynacji górami 
nie można – mówił Edmund Hillary, nowozelandzki himalaista i polarnik.

Góry też kształtują charakter, uczą dystansu do siebie i świata, szacunku, wytrwałości 
i pokory, bo nie wybaczają błędów, dlatego nie można pójść tam nieprzygotowanym. W 
górach można wreszcie zawiązać przyjaźnie na całe życie i znaleźć odpowiedzi na wiele 
pytań. Smak gór dla każdego człowieka jest inny. Dla Globtrotera w Tatrach – Kamila 
Laskowskiego góry to miłość, wewnętrzna siła pokonywania własnych słabości, pokora 
i wielki szacunek do przyrody. Góry to zamienione w skały wykrywacze kłamstw, po-
zwalające człowiekowi poznać samego siebie, a także innych. Każdy musi kiedyś zrzucić 
maskę. Wszystkie cechy charakteru tworzące osobowość, w ekstremalnych warunkach 
wychodzą na światło dzienne w skoncentrowanej formie8.

3. Jerzy Kukuczka – realizator szczęścia
Przywołany wyżej Jerzy Kukuczka, którego 30. rocznica śmierci przypada właśnie w 

2019 roku stawiany jest za wzór zdobywców gór, uważany za jednego z najwybitniej-
szych wspinaczy w historii. Góry mnie ciągną, góry mnie bawią, jest to dla mnie sposób 
na życie, nie wyobrażam sobie życia bez gór – mówił Jerzy Kukuczka, jeden z najwybit-
niejszych himalaistów XX wieku. Był drugim, po Włochu Reinholdzie Messnerze, czło-
wiekiem na świecie, który zdobył wszystkie 14 szczytów o wysokości powyżej ośmiu 
tysięcy metrów. Na każdy z ośmiotysięczników Jerzy Kukuczka wchodził nową drogą 
albo zimą. I chociaż jego ciała nigdy nie odnaleziono, to pamięć o nim jest wciąż żywa. 
Powstało wiele dzieł lub już istniejącym nadano tytuł jego imienia.  

Jerzy Kukuczka urodził się 24 marca 1948 roku w Katowicach, a zginął 24 październi-
ka 1989 roku na wysokości 8 300m podczas wejścia na Lothse nową drogą przez słynną, 
niezdobytą wówczas południową ścianę. Szczyt atakował wspólnie z Ryszardem Paw-
łowskim. Kukuczka wspinał się jako pierwszy i tuż przed granią szczytową odpadł. Lina 
nie wytrzymała i pękła, a wspinacz spadł w 2 kilometrową przepaść. Często jak modlitwę 
powtarzał: ”Od śmierci w dolinach zachowaj nas, Panie”9. 

W 1964 kolega namówił 16-letniego Jerzego Kukuczkę na wyjazd w skałki. Kukucz-

6  Por. R. E. Rogowski, Mistyka gór, Wyd. „W misji”, Wrocław 2009
7  https://drytooling.com.pl/baza/1/ludzie/450-jerzy-kukuczka (21.01.2019)
8  Zob. S. Głowacz, U. Klenner, W skale i lodzie, Wyd. Dolnośląskie, tłum. Janusz Borysiak, Katowice 2008
9  Zob. J. Kukuczka, Mój pionowy świat – album, Wyd. Fundacja Wielki Człowiek, Katowice 2014
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ce tak się spodobało, że rok później zapisał się do Harcerskiego Klubu Taternickiego w 
Katowicach. W 1966 roku był już po kursie taternickim. W 1971 roku wraz z Piotrem 
Skorupą, swoim pierwszym prawdziwym górskim partnerem, postanowił zrobić pierw-
sze zimowe przejście direttissimy (drogi wspinaczkowej poprowadzonej możliwie blisko 
linii spadku wierzchołka) Kazalnicy Mięguszowickiej. Podczas wspinaczki Skorupa zgi-
nął. Pierwsza górska tragedia wstrząsnęła Kukuczką, który zaczął się zastanawiać nad 
sensem wspinaczki10. Kukuczka w Himalajach spędzał coraz więcej czasu. Wiosną 1980 
roku południowym filarem zdobył z Andrzejem Czokiem Mount Everest. W 1981 zdobył 
samotnie nową drogą Makalu. W 1984 roku wszystkie trzy wierzchołki Broad Peaka, 
pięknym trawersem z Wojciechem Kurtyką. Razem stworzyli jeden z najmocniejszych 
zespołów w historii. W 1983 w ciągu miesiąca zdobyli Gaszerbruma II i Gaszerbruma I. 
Obu wejść dokonali nowymi drogami w stylu alpejskim, czyli bez wcześniejszego zakła-
dania obozów. Rok później udali się pod owianą mitem niemożliwej do zdobycia ‚’świe-
tlistą ścianę’’ Gaszerbruma IV. Jej charakterystyka sprawia, że prawie niewykonalne jest 
cofnięcie się. Albo się ją zdobywa, albo umiera, próbując. Kukuczka pod Gaszerbruma 
IV już nigdy nie wrócił. Koronę Himalajów i Karakorum skompletował jako drugi czło-
wiek w historii 18 września 1987 r., kiedy wraz z Arturem Hajzerem stanął na szczycie 
Sziszapangmy. „Stoję na szczycie ostatniego mojego ośmiotysięcznika. Ostatni paciorek 
mojego himalajskiego różańca. Stało się... Wszystko dociera do mnie powoli. Jak zawsze 
na tej wysokości, musi torować sobie drogę przez zmęczenie, łomot spracowanego serca, 
oddech szarpany głodem tlenu. I nie potrafię w sobie wyzwolić radości, proporcjonalnej 
do tego przeżycia (...). Jestem tym wszystkim trochę ogłuszony. Człowiek nie jest jednak 
przygotowany do tego, by w każdych warunkach potrafił się cieszyć’’11.

W tym roku minie 30 lat od jego tragicznej śmierci. Zginął na wysokości 8300 metrów 
24 października 1989 podczas wejścia na Lhotse nową drogą przez słynną, niezdobytą 
wówczas południową ścianę. Szczyt atakował wspólnie z Ryszardem Pawłowskim. Ku-
kuczka wspinał się jako pierwszy i tuż przed granią szczytową odpadł. Lina, nie wytrzy-
mując obciążenia, pękła, a wspinacz spadł w dwukilometrową przepaść. Ciała Kukuczki 
nigdy nie odnaleziono, ale oficjalna wersja brzmiała, że Kukuczkę pochowano w lodowej 
szczelinie, nieopodal miejsca upadku12.

Był ostatnim człowiekiem, którego można było namówić do odwrotu. Był bardzo 
twardy. Nie przychodziło mu na myśl, że można za szybko zrezygnować – wspomina go 
Zbigniew Wach, alpinista. Chodził w góry, by przeżyć inny, lepszy świat. Kiedy z nich 
wracał, był innym, lepszym człowiekiem. Góry uczyły go pokory. W swoich wspomnie-
niach napisał: „Tych chwil nie oddam nikomu za żadne skarby i jeżeli muszę w drodze 
do szczytu pokonywać przeszkody i ocierać się o nigdy nieokreśloną granicę między 
kalkulowanym ryzykiem a ryzykanctwem, to trudno, zgadzam się. Zgadzam się na walkę 
ze wszystkimi niebezpieczeństwami, które na mnie czyhają. Zgadzam się na wiatry, które 
tygodniami biją w ściany namiotów i doprowadzają do granicy szaleństwa. Zgadzam się 
na drogi prowadzone na granicy wytrzymałości. Zgadzam się na walkę. Nagroda, którą 
otrzymuję za te trudy, jest niebotycznie wielka. Jest nią radość życia”13.

10  Tamże
11  J. Kukuczka, Na szczytach świata, Krajowa Agencja Wydawnicza, Katowice 1990
12  D. Kortko, M. Pietraszewski, Kukuczka. Opowieść o najsłynniejszym polskim himalaiście, Wydawnictwo 

Agora, Warszawa 2016, s. 396.
13  Kukuczka, Mój pionowy.,
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Zakończenie
Podejmują temat gór na myśl nasuwa się nam wiele wątków, skojarzeń. Ten kto choć-

by raz znalazł się w górach mógł doświadczyć czego, co poruszyło jego wnętrze. Wciąż 
stawiamy sobie pytanie: czym są góry, że tak wiele osób zmierza ku ich szczytom. Dla 
jednych góry to przygoda dająca wiele radości, emocji. Dla innych góry to sposobność 
na oczyszczenie z egoizmu i samolubstwa, z zarozumialstwa i pychy. Góry bowiem sta-
nowią wspaniały teren zdobywania, są pedagogiem, nauczycielem, edukatorem. Góry 
uczą szukania, uczą cierpliwości, wierności w szukaniu. Góry to także formator wnętrza 
i sumienia człowieka. Stanowią wielki autorytet nie tylko z racji na wielkość szczytów, 
ale na posiadającą tajemnicę. Wreszcie góry to magia zaklęta w kamieniach, świat, który 
zachwyca i fascynuje, przeraża i pociąga. W tej górskiej krainie przez cały czas tworzy 
się misterium walki żywiołów. Niebo walczy z ziemią, woda, wiatr i mróz drąży lub roz-
sadza skałę. Krajobraz nigdy nie jest taki sam, bo aura jest stałą zmienną w tym górskim 
klimacie, ale zawsze jest mistyczny. Majestatyczny pejzaż nieskażonej dzikiej natury i 
boskie widoki ze szczytów niezmiennie urzekają człowieka.

Streszczenie:
Tematyka gór nie jest często podejmowana w formie naukowej. Tematem tym zajmują 

się poeci, malarze, artyści i oczywiście wędrowcy. Warto pamiętać, że góry stanowią 
wielką tajemnicę i zarazem szkołę życia. Autor w niniejszym artykule dedykowanym 
Jerzemu Kukuczce w 30. rocznicę jego tragicznej śmierci podejmuje refleksję ze szcze-
gólnym zwróceniem uwago na góry jako formatora duszy człowieka. Góry to wielka 
księga, lektura niosąca w sobie wiele tajemnic, wiele duchowego bogactwa. Tekst jest 
małym przyczynkiem do refleksji nad wielkością natury, nad małością człowieka, nad 
bogactwem stworzenia, nad bezradnością ludzką. Potwierdzeniem na tak postawioną tezę 
jest osoba śp. Jerzego Kukuczki, który zostawił swoje ziemskie życie tam, gdzie odnaj-
dywał swoje szczęście. To wielka lekcja, która uczy każdego pokory, miłości, szacunku. 

Słowa kluczowe: szczyt, góra, wysiłek, droga, szczęście, wolność, pamięć

Summary:
To get the tops.In the memory of Jerzy Kukuczka on the 20th anniversary of his death.
Topics of the mountains are not often taken in a scientific form. The subject is dealt 

with by poets, painters, artists and, of course, travelers. It is worth remembering that 
mountains constitute a great mystery and at the same time a school of life. In this article, 
dedicated to Jerzy Kukuczka, on the 30th anniversary of his tragic death, the author ma-
kes reflections with special attention to the mountains as a formator of the human soul. 
Mountains is a great book, reading a lot of secrets, a lot of spiritual wealth. The text is 
a small contribution to reflection on the greatness of nature, on the littleness of man, on 
the richness of creation, over human helplessness. Confirmation of such a thesis is a late 
person Jerzy Kukuczka, who left his earthly life where he found his happiness. This is a 
great lesson that teaches every humility, love, respect.

Keyword: peak, mountain, effort, road, happiness, freedom, memory
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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 
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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 
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. 
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Ojcostwo anonimowe - czyli zapłodnienie nasieniem nieznanego dawcy, 
przechowywanym w tzw. banku spermy.

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. 
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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. 

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.
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