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Piotr Skarga urodził się w 2 lutego 1536 r. w Grójcu na Mazowszu w rodzinie szla-
checkiej Michała i Anny ze Świętków. Był najmłodszym spośród szóstki ich dzieci (miał 
trzech braci i dwie siostry). Według niektórych przekazów, nazwisko Skarga zawdzięczał 
dziadkowi - Janowi Powęskiemu, który nagminnie się o coś procesował. Podobnie miał 
postępować także ojciec Piotra. Młodzieniec kształcił się w szkole parafialnej w Grójcu. 
W 1544 r., w wieku ośmiu lat, został osierocony przez matkę; w 1548 r. - przez ojca.

„Z rodzinnego domu Piotr Skarga wyniósł silną wiarę, pobożność i głębokie przy-
wiązanie do wyznania katolickiego. Zresztą cała dzielnica mazowiecka stanowiła ostoję 
katolicyzmu. Nowinki religijne nie znajdowały tu posłuchu, a zwolenników reformacji 
była ledwie garstka” - pisał Marek Balon („Ks. Piotr Skarga”). W 1552 r. Skarga rozpo-
czął studia na Akademii Krakowskiej. Po trzech latach ze stopniem bakałarza ukończył 
wydział filozoficzny tejże uczelni. Nie kontynuował studiów prawdopodobnie ze wzglę-
du na brak pieniędzy. W 1555 r. rozpoczął pracę w szkole parafialnej przy kolegiacie 
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św. Jana w Warszawie. Od 1557 r. wychowywał nieletniego Jana Tęczyńskiego, syna 
wojewody lubelskiego Andrzeja Tęczyńskiego. Kontakty z możnym rodem umożliwiły 
Skardze wyjazd ze swym podopiecznym do Wiednia w 1560 roku. Po powrocie z za-
granicy dwa lata później Skarga poznał biskupa kujawskiego (późniejszego arcybiskupa 
gnieźnieńskiego) Jakuba Uchańskiego. Prawdopodobnie pod jego wpływem zdecydował 
się zostać duchownym. Wybór ten był związany m.in. z faktem, że druga połowa XVI 
stulecia to okres, kiedy kler katolicki tracił co raz więcej wpływów w Rzeczypospolitej 
na rzecz zwolenników reformacji. Zdecydowany walczyć z przeciwnikami Kościoła ka-
tolickiego Skarga otrzymał święcenia kapłańskie w 1564 r. we Lwowie. Tam też pełnił 
m.in. obowiązki kanclerza lwowskiej kapituły. W 1566 r. przeniósł się do Gorliczyny 
pod Przeworskiem. Prowadził tam działalność duszpasterską na dworze Jana Krzysztofa 
Tarnowskiego (syna hetmana Jana Tarnowskiego).

Po śmierci możnego protektora w 1567 r. Skarga wrócił do Lwowa. Na krótko jednak, 
gdyż już w następnym roku wyjechał do Wiednia, skąd w początkach 1569 r. udał się do 
Rzymu. Tam wstąpił do zakonu jezuitów. Pobyt w Rzymie ukształtował ideowo zakonni-
ka. Pozostawał wówczas pod wpływem m.in. pism Ojców Kościoła i teologów średnio-
wiecznych. W 1571 r. Skarga z wyróżnieniem ukończył nowicjat w Rzymie. „Przełożeni 
przyznawali mu doskonałe zdrowie, talent kaznodziejski, dar wymowy, umiejętność słu-
chania spowiedzi”. Po powrocie do Rzeczypospolitej osiadł w Pułtusku, gdzie był kazno-
dzieją i wykładowcą w miejscowym kolegium jezuickim. W 1573 r. wyjechał do Wilna, 
gdzie został wicerektorem tamtejszego kolegium. Najgorliwiej zajmował się jednak nie 
działalnością pedagogiczną, a zwalczaniem na kazalnicy i w polemice drukowanej licz-
nych osiadłych w tym mieście heretyków z wyznawcami kalwinizmu i prawosławia na 
czele. Efektem gorliwej działalności kaznodziejskiej Skargi w Wilnie było m.in. przyję-
cie w 1586 r. katolicyzmu przez podkanclerzego Wielkiego Księstwa Litewskiego Lwa 
Sapiehę. Podczas płomiennych przemówień Skarga zawzięcie krytykował innowierców. 
W 1581 r. apelował do biskupa wileńskiego Jerzego Radziwiłła, aby był „na heretyki 
zaostrzonym słupem”. W czasie posługi w Wilnie Skarga napisał i wydał drukiem „Ży-
woty świętych polskich”. Rysował w nich wyraziście obraz świata i postaci ludzkich. Z 
impetem oddawał atmosferę walki o dusze i o umysły, walki charakterystycznej dla men-
talności ludzi jego pokolenia, pochłoniętych wojną ze światem, z szatanem i z ciałem.

W 1579 r. król Stefan Batory przekształcił kolegium jezuickie w Wilnie w akademię. 
Skarga został pierwszym rektorem nowo utworzonej uczelni. Zakonnik cieszył się wzglę-
dami władcy do tego stopnia, że towarzyszył mu także podczas kampanii wojennych, np. 
w czasie oblężenia Połocka w 1579 r. Po zdobyciu przez Rzeczpospolitą Inflant trzy lata 
później, Skarga założył kolegia jezuickie m.in. w Rydze i Dorpacie. W 1584 r. zamieszkał 
w Krakowie, gdzie pełnił obowiązki przełożonego domu zakonnego św. Barbary. Pro-
wadził działalność charytatywną. Założył Bractwo Miłosierdzia, Bractwo Św. Łazarza, 
Bank Pobożny i Skrzynkę Św. Mikołaja.

Od 1588 r. pełnił zaszczytną funkcję królewskiego kaznodziei na dworze Zygmunta III 
Wazy, zdeklarowanego katolika. Jako królewski kaznodzieja Skarga głosił, że reformacja 
zniszczyła jedność wyznaniową Rzeczypospolitej. Wzywał do ograniczenia przywilejów 
dla protestantów, których nazywał heretykami i bluźniercami przeciw Bogu. Skarga był 
z natury osobowością energiczną, żywą (...). Zaraz po wstąpieniu na ambonę cały płonął, 
grzmiał jak burza, olśniewał jak błyskawica, uderzał jak piorun. Czasem prosił i błagał, 
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modlił się i na twarz upadał przed Panem, by za chwilę, zdjęty oburzeniem, miotać za-
klęcia i groźby. Miał wrodzony przymiot największych mówców: potęgę natchnienia i 
dar porywania serc ludzkich. Był zdecydowanym przeciwnikiem zawartej w 1573 r., a 
gwarantującej prawa innowiercom, konfederacji warszawskiej.

Wzywał wyznawców prawosławia do podporządkowania się Stolicy Apostolskiej; to 
m.in. dzięki jego zabiegom doszło w 1596 r. do zawarcia unii brzeskiej, której zwolennicy 
- unici (grekokatolicy) uznawali papieża za głowę Kościoła, ale zachowywali odrębność 
obrzędową. Najbardziej znanymi dziełami Skargi napisanymi na dworze Zygmunta III 
były „Kazania sejmowe” i „Wzywanie do pokuty obywatelów Korony Polskiej i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego”. W swych pismach kaznodzieja wytykał Polakom ich grzechy na-
rodowe. Krytykował skłonność rodaków do tolerowania herezji oraz zamiłowanie do anar-
chii, co - jego zdaniem - wynikało ze złego rozumienia przez szlachtę pojęcia „wolność”.

Jezuita wzywał do posłuszeństwa wobec władzy zwierzchniej. Skarga ubolewał nad 
zniewieściałością i tchórzostwem szlachty. Jezuita wzywał do pokuty, ale jednocześnie 
zapowiadał, że Polaków dosięgnie boska sprawiedliwość. W 1612 r. sędziwy jezuita za-
kończył służbę na dworze królewskim. Wyjechał do Krakowa, gdzie spędził ostatnie chwi-
le swego życia. Zmarł 27 września 1612 r. Pochowano go w kościele św. Piotra i Pawła.

Inny polski kaznodzieja Fabian Birkowski nazwał Skargę „Piotrem Złotoustym”, a na 
jego pogrzebie powiedział: „Nierychło takiego kaznodzieję Polska nasza obaczy, który 
serca ludzkie trzymał w rękach swych, obracał niemi, kędy chciał, przez dziwną, a jemu 
tylko daną wymowę”.

Skarga pozostawił po sobie bogaty dorobek kaznodziejski. Wydano drukiem 197 jego 
kazań (51 niedzielnych, 46 świątecznych, 100 przygodnych). Obok walorów literackich 
pisma zakonnika mają także wartość historyczną (kazania obozowe, mowy żałobne).

Wizjonerski styl pism Skargi sprawił, że - zwłaszcza w czasach zaborów - postrzegano 
go jako osobę, która przepowiedziała niedolę Polski na długo przed jej upadkiem.

Uczestnicy ogólnopolskiej konferencji naukowej nt „Wolność portem wzburzonych fal”,
Stalowa Wola 09.04.2019
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Od redakcji / From The Editorial Office

 

Ostatnie tygodnie przyniosły nam wiele wydarzeń o różnej tematyce. Wielu z nas w 
nich wprost uczestniczyło, wobec niektórych byliśmy jedynie biernymi świadkami. Wie-
le z nich miały charakter czysto religijny, inny bardziej kościelny czy duchowy, inne zaś 
miały charakter patriotyczny, narodowy, kulturalny. Trudno je wszystkie w tym miejscu 
przywołać i scharakteryzować. Wielu z nas jeszcze dobrze pamięta własne emocje, na-
pięcia, bądź radości, związane z tymi przeżyciami. Życie nie zna próżni, stąd niemal 
każdego dnia jesteśmy obserwatorami lub uczestnikami wielu wydarzeń. Niektóre fakty 
przechodzą szybciej inne nieco wolniej do historii, zapominamy o nich. Jedne z nich 
wyciskają wielkie znamię inne wciąż tkwią w naszej pamięci. I trzeba przyznać, że jest 
to zjawisko naturalne, taka jest ich logika. Wiele z tych zdarzeń to naturalne zdarzenia, 
niezależne od nas. Wielokrotnie tęsknimy, marzymy, poszukujemy czegoś innego, jakiejś 
zmiany, która by spowodowała coś bardziej mocniejszego, lepszego, innego.

Warto zauważyć, że przeżywany rok 2019 nadzwyczaj obfituje w wiele wydarzeń 
społecznych, religijnych, kulturowych i historycznych. Warto w tym miejscu przywołać 
choćby 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 80 rocznicę wybuchu II wojny 
światowej, dzień 17 września przypomina nam– Dzień Golgoty Wschodu – 80. rocznica 
agresji sowieckiej na Polskę, z kolei 8 października przypada 100-lecie ustanowienia 
Biskupstwa Polowego, natomiast 17 października 1849 r., w Paryżu zmarł bliski nam 
kompozytor Fryderyk Chopin, 30 lat temu 29 grudnia 1989 roku, Sejm PRL przywrócił 
nazwę państwa „Rzeczpospolita Polska” oraz godło: orła w koronie według wzoru z 1927 
roku. Przywołane wydarzenia czy rocznice nie stanowią w pełni przeżywanych i zaplano-
wanych uroczystości na czas drugiej połowy roku 2019. 

W dobie nieustannych przemian dokonujących się niemal we wszystkich obszarach 
życia zauważa się występujący w coraz większym stopniu „kryzys człowieka”. Kryzys 
ten objawia się w trudnościach odnajdywania się człowieka w owych przemianach. Często 
traci on poczucie bezpieczeństwa, tożsamości, własnej wartości, dotyka go bezradność, 
beznadziejność. Nowe formy cywilizacyjne nie zawsze niosą pozytywne skutki służące 
dobru człowieka. Jednym z ważnych elementów mających istotny wpływ na uzdrowienie 
człowieka, wyprowadzenie go z kryzysu, to powrót do właściwych fundamentów, korzeni, 
które gwarantują „budowę nowego człowieka”. Fundamenty te tworzą wartości katolickie. 

W rzeczywistości ostatnich tygodni mogliśmy niejednokrotnie ujrzeć człowieka, które-
mu cierpienie i wielkie nieszczęścia odebrały wewnętrzny spokój, zepchnęły ku sytuacjom 
granicznym, pokazały, co znaczy być człowiekiem żyjącym w przerastającej go rzeczy-
wistości, być kruchym i nic nieznaczącym wobec przytłaczającego ogromu otaczającego 
doświadczenia. Wiele tragedii jakie miały miejsce nie tylko w Polsce uświadomiły nam 
kruchość człowieka, jego bezradność. Można na kanwie owych wydarzeń powiedzieć, że 
żałobnego Hioba dziś widzimy na rozległych polach, na obszarach polskiej, europejskiej 
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a nawet światowej ziemi zalanej wodą, dotkniętym żywiołem powodzi. I z tego powodu 
wielu przeżywa samotność. Bywa, że jest to człowiek zamknięty i nieufny, nie potrafi 
też otworzyć się na drugiego człowieka. Zdarza się, że ktoś nie chce go wysłuchać, albo 
ogarnia go lęk, że nie jest przez nikogo kochany. To wszystko potęguje poczucie izolacji. 

Jednak należy postawić pytanie: czy dziś w tej sytuacji wystarczy człowiekowi jedynie 
ludzka – choćby najbardziej profesjonalna i serdeczna – odpowiedź na jego życiowe cier-
pienia i dramaty? Bohater biblijny Hiob, choć zrazu ucieszony przybyciem przyjaciół, w 
toku dyskusji przekonuje się, że ludzkie wsparcie jest niedoskonałe i często zawodne, że 
drugi człowiek nie może w pełni zaspokoić najgłębszych pragnień. Wiedział on, że po-
trzeba mu Bożej odpowiedzi, poczucia obecności Tego, który nieskończenie przewyższa 
ludzką zdolność pojmowania i miłowania.

Proponowany kolejny numer półrocznika czasopisma „Pedagogia Ojcostwa” jako lektu-
ra dla zainteresowanych tematyką katolicką zawiera ciekawą i bogatą propozycję różnych 
tekstów związanych z jego tytułem. Warto wciąż przypominać, że nauczanie, wychowanie, 
kształtowanie katolickie nie tylko przyczynia się do formacji człowieka, ale całego Narodu 
i tego wszystkiego co go stanowi. Dzisiejszy rzekomy postęp jaki ma miejsce we współ-
czesnym świecie wymaga już renowacji od strony duchowej, pedagogicznej, społecznej. 
Zamiast starać się gonić tych, którzy pędzą po bezdrożach, zacznijmy lepiej na nowo od-
krywać to, co już od dawna jest sprawdzone i co jedynie i prawdziwie ma istotną wartość. 

Kolejny numer czasopisma podejmuje wiele istotnych tematów związanych wprost 
z ojcostwem, rodziną, którą oczekuje szeroko rozumianego kształcenia i wychowania 
katolickiego. Treść całego numeru jest głównie ukierunkowana na ojcostwo, jego rolę 
w życiu rodziny, Narodu. Dziś potrzeba ojców autentycznych, bohaterów, ojców wiel-
kiej wiary, które będą prowadzić swoje rodziny do Boga. Dziś ojcowie muszą być silni 
duchem Boga w kontekście narzucanych ideologii. Ojcostwo, które w ostatnich latach 
zostało zmarginalizowane oczekuje na odrodzenie, umocnienie. Gdy dotrze do Ciebie - 
Drogi Czytelniku - niniejszy egzemplarz, umiej spojrzeć inaczej na nie tylko na własne 
życie i poddać się refleksji wobec tego ogromu zmian, wydarzeń, ale warto zastano-
wić się nad rolą ojcostwa w naszym życiu, jego znaczeniu także w szerszym wymiarze. 
Może znajdzie się sposobność, by oprócz współczucia przekazać z serca dar jedności i 
przyjaźni wobec naszego ojca, wobec spotkanego ojca, który jak każdy z nas czeka na 
zrozumienie i wsparcie.

Życzę wszystkim dobrej i pogłębionej lektury z nadzieją, że treści zawarte w tym 
numerze wzbogacą nas w zakresie roli ojcostwa, jego powołania i roli w procesie wy-
chowania katolickiego kolejnych pokoleń. Życzę także zrodzenia się nowych inspiracji 
służących wypracowaniu nowego modelu kształcenia i wychowania jako nowej propo-
zycji edukacyjnej. 

Ks. Jan Zimny
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OJCOSTWO BOGA ŹRÓDŁEM NADZIEI

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

 

 „Bóg nie może obyć się bez nas: On nigdy nie będzie Bogiem «bez człowieka». Ta 
pewność jest źródłem naszej nadziei, która jest zawarta we wszystkich wezwaniach «Oj-
cze nasz» - powiedział Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Kontynuując 
cykl katechez o nadziei, papież odniósł się do modlitwy, której Pan Jezus nauczył swoich 
uczniów (Łk 11,1-4). Jego słów na placu św. Piotra wysłuchało dziś około 15 tys. wiernych.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
W modlitwie Jezusa było coś fascynującego, do tego stopnia, że pewnego dnia Jego 

uczniowie poprosili, aby zostali w nią wprowadzeni. Wydarzenie to znajdujemy w Ewan-
gelii św. Łukasza, który był pośród ewangelistów tym, który najbardziej udokumentował 
tajemnicę „modlącego się” Chrystusa - Pan się modlił. Uczniów Jezusa uderzał fakt, że 
zwłaszcza rano i wieczorem udawał się On samotnie i „zanurzał” w modlitwie. Dlatego 
pewnego dnia poprosili Go, aby także ich nauczył się modlić (por. Łk 11,1). To właśnie 
wtedy Jezus przekazał tę modlitwę, która stała się modlitwą w najpełniejszym tego słowa 
znaczeniu: „Ojcze nasz”. W istocie Łukasz w porównaniu z Mateuszem oddaje nam tę 
modlitwę Jezusa w formie nieco skróconej, która zaczyna się od prostego wezwania: „Oj-
cze” (w. 2). Streszcza się tutaj, w tym słowie, cała tajemnica modlitwy chrześcijańskiej: 
trzeba mieć odwagę, by wzywać Boga imieniem Ojcze. Stwierdza to również liturgia, 
kiedy zapraszając nas do wspólnotowego odmówienia modlitwy Jezusa, używa wyraże-
nia „ośmielamy się mówić”.
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W istocie przyzywanie Boga imieniem „Ojcze” nie jest bynajmniej czymś oczywi-

stym. Bylibyśmy skłonni do używania tytułów wznioślejszych, które wydają się okazy-
wać więcej szacunku dla Jego transcendencji. Natomiast przyzywanie Go jako „Ojca” 
stawia nas w relacji zażyłości z Nim, jak dziecko, które zwraca się do swojego tatusia, 
wiedząc, że jest przez niego kochane i otoczone opieką. To jest wielka rewolucja, jaką 
chrześcijaństwo wyciska na psychologii religijnej człowieka. Tajemnica Boga, który stale 
nas fascynuje i sprawia, że czujemy się małymi, ale już nie przeraża, nie powala, nie przy-
tłacza. Jest to rewolucja, którą trudno nam przyjąć w naszej ludzkiej duszy; tak bardzo, że 
nawet w opisach zmartwychwstania mowa jest o tym, że kobiety zobaczywszy pusty grób 
i anioła „uciekły [...] ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach” (Mk 16,8). Ale Jezus 
objawia nam, że Bóg jest dobrym Ojcem, i mówi nam: „Nie lękajcie się”. Pomyślimy o 
przypowieści o miłosiernym Ojcu (por. Łk 15,11-32). Jezus mówi o ojcu, który potrafi 
być dla swoich synów wyłącznie miłością. Ojcem, który nie karze syna za jego arogancję, 
jest w stanie dać mu nawet udział w spadku, i pozwolić, by poszedł sobie z domu. Jezus 
mówi, że Bóg jest Ojcem, ale nie na sposób ludzki, bo nie ma na tym świecie ojca, który 
zachowywałby się jak bohater tej przypowieści. Bóg jest Ojcem na swój sposób: dobrym, 
bezbronnym wobec wolnej woli człowieka, potrafiącym jedynie odmieniać czasownik 
„kochać”. Kiedy zbuntowany syn roztrwoniwszy wszystko, w końcu wraca do domu, 
ów ojciec nie stosuje kryteriów ludzkiej sprawiedliwości, ale przede wszystkim odczuwa 
potrzebę przebaczania, a swoim uściskiem daje synowi do zrozumienia, że przez cały ten 
długi czas nieobecności brakowało mu go, boleśnie brakowało jego ojcowskiej miłości. 
Jakże niezgłębioną tajemnicą jest Bóg, który żywi miłość tego rodzaju wobec swoich 
dzieci! Być może z tego powodu, Apostoł Paweł wspominając istotę misterium chrze-
ścijańskiego, nie czuje się na siłach, by przełożyć na język grecki słowa, które Jezus 
wypowiedział po aramejsku – „abbà”. Dwukrotnie Paweł w swoich listach (por. Rz 8,15; 
Ga 4,6), porusza ten temat i dwa razy pozostawia to słowo nieprzetłumaczone, w tej sa-
mej formie, w jakiej pojawiło się na ustach Jezusa, „abbà” - w terminie jeszcze bardziej 
kameralnym niż „ojciec”, a który niektórzy tłumaczą jako „tatusiu”, „tatko”.

Drodzy bracia i siostry, nigdy nie jesteśmy sami. Możemy być dalecy, wrodzy, może-
my nawet określać siebie jako „bezbożnicy”. Ale Ewangelia Jezusa Chrystusa objawia 
nam, że Bóg nie może obyć się bez nas: On nigdy nie będzie Bogiem „bez człowieka”. To 
On nie może bez nas się obyć. To wielka tajemnica: Bóg nie może być „Bogiem bez czło-
wieka”. To wielka tajemnica. A ta pewność jest źródłem naszej nadziei, która jest zawarta 
we wszystkich wezwaniach „Ojcze nasz”. Kiedy potrzebujemy pomocy, Jezus nie mówi 
nam, byśmy utracili nadzieję i zamknęli się w sobie, lecz zwrócili się do Ojca i prosili Go 
z ufnością. Wszystkie nasze potrzeby, od tych najbardziej oczywistych i powszednich, 
takich jak żywność, zdrowie, praca, aż po zyskanie przebaczenia i wsparcie w pokusach, 
nie są odzwierciedleniem naszej samotności: jest natomiast Ojciec, który zawsze patrzy 
na nas z miłością i na pewno nas nie opuszcza. Teraz złożę wam pewną propozycję: każdy 
z nas ma wiele problemów, potrzeb… Pomyślmy na chwilę o tych problemach, o tych 
potrzebach. Pomyślmy też o naszym Ojcu, który nie może obyć się bez nas, a który w tej 
chwili na nas spogląda i wszyscy razem z ufnością i nadzieją módlmy się: Ojcze nasz… 
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SŁUŻBA I BEZINTERESOWNOŚĆ

 „Służba” i „bezinteresowność” — to dwa słowa klucze, na których Papież Franciszek 
oparł medytację podczas Mszy św. odprawionej w Domu św. Marty we wtorek 11 czerw-
ca rano. Są to podstawowe cechy, które muszą towarzyszyć chrześcijaninowi „w drodze”, 
powiedział Papież, w tej drodze, w tym „podążaniu”, które zawsze cechuje życie, „bo-
wiem chrześcijanin nie może pozostawać w bezruchu”. Ta nauka pochodzi bezpośrednio 
z Ewangelii — to w niej znajdują się, jak ukazuje fragment Ewangelii Mateusza, czytany 
w dzisiejszej liturgii (10, 7-13), wskazania Jezusa, jakie daje apostołom, których posyła. 
Jest to misja, powiedział Papież, która jest również misją „następców apostołów” oraz 
„każdego chrześcijanina, jeżeli jest posłany”. Zatem przede wszystkim „życie chrześci-
jańskie jest przebywaniem drogi, zawsze. Nie trwaniem w zastoju”. A co Pan zaleca swo-
im uczniom w tym wędrowaniu? „Uzdrawiajcie chorych, głoście, mówiąc, że bliskie jest 
królestwo niebieskie, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie 
złe duchy”. A zatem jest to „życie będące służbą”. 

To jest pierwszy, podstawowy fakt, na który wskazał Papież: „Życie chrześcijańskie jest 
po to, żeby służyć”. I bardzo smutne jest, dodał, gdy widzi się „chrześcijan, którzy na począt-
ku swojego nawrócenia czy zyskania świadomości, że są chrześcijanami, służą, są otwarci 
na służenie, służą ludowi Bożemu”, a potem przeciwnie „na koniec posługują się ludem 
Bożym”. Powołaniem chrześcijanina zatem jest „służyć”, a nigdy „posługiwać się innym”. 

W dalszym ciągu rozważania Franciszek przeszedł do pojęcia, które, jak zaznaczył, 
„sięga właśnie istoty zbawienia: 'Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie'. Życie chrze-
ścijańskie jest życiem bezinteresownym”. Z zalecenia danego przez Jezusa apostołom, 
których posyła, jasno wynika, że „zbawienia się nie kupuje; zbawienie zostało nam dane 
darmo. Bóg nas zbawił, zbawia nas darmo. Nie każe nam płacić”. Jest to, wyjaśnił Pa-
pież, zasada, „którą Bóg zastosował do nas” i którą my powinniśmy stosować „względem 
innych”. A jest to „jedna z najpiękniejszych rzeczy” — świadomość, „że Pan jest pełen 
darów, które może nam dać”, i że od człowieka wymaga się tylko jednego: „żeby otwo-
rzyło się nasze serce”. Jak w modlitwie Ojcze nasz, gdy „prosimy, otwieramy serce, żeby 
przyszła ta darmowość. Nie istnieje relacja z Bogiem poza bezinteresowną”. 

Rozważając ten główny aspekt życia chrześcijańskiego, Papież następnie wskazał na 
ewentualne i niebezpieczne nieporozumienia. I tak, powiedział, „czasami, kiedy potrze-
bujemy czegoś duchowego albo jakiejś łaski, mówimy: 'No, teraz będę pościł, będę po-
kutował, odprawię nowennę...'”. To wszystko dobrze, ale „uważajmy — to nie jest w celu 
'zapłacenia za' łaskę, w celu 'nabycia' łaski; to służy poszerzeniu twojego serca, żeby przy-
szła łaska”. Niech to będzie jasne, bowiem „łaska jest darmowa. Wszystkie dobra Boga 
są darmowe. Problem polega na tym, że serce się kurczy, zamyka się i nie jest w stanie 

 Ojciec Święty Franciszek
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przyjąć tak wielkiej miłości, tak wielkiej bezinteresownej miłości”. Toteż „wszystko, co 
robimy, żeby coś uzyskać, także obietnica — 'Jeżeli to uzyskam, zrobię tamto' — jest 
poszerzaniem serca, nie jest wdawaniem się w targowanie z Bogiem... Nie. Z Bogiem 
się nie pertraktuje”. W stosunkach z Bogiem liczy się „tylko język miłości i ojcostwa, i 
bezinteresowności”. 

A jeżeli to dotyczy relacji z Bogiem, odnosi się także do chrześcijan: „Darmo otrzyma-
liście, darmo dawajcie” — i, podkreślił Franciszek, w szczególności „pasterzy Kościoła”. 
Łaski „się nie sprzedaje”, powtórzył i dodał: „Bardzo przykre jest, kiedy spotyka się 
pasterzy, którzy robią interesy na łasce Boga: 'Zrobię to, ale to kosztuje tyle, tamto tyle... 
'I łaska Boża pozostaje tam, a zbawienie jest interesem”. To wszystko, powtórzył z mocą, 
„to nie Pan. Łaska Pana jest darmowa, i ty musisz dawać ją bezinteresownie”. Niestety, 
wyjaśnił, w życiu duchowym „zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zejdzie na kwestię 
zapłaty, zawsze, nawet gdy rozmawiamy z Panem, jak gdybyśmy chcieli dać Panu łapów-
kę”. Jednak relacja z Panem nie może przebiegać „tą drogą”. 

Zatem, powtórzył Papież, sprzeciw wobec relacji typu: „Panie, jeżeli Ty mi to uczy-
nisz, ja dam Ci to”; ale, ewentualnie, może być obietnica, ażeby przez nią poszerzyć 
własne serce, „żeby przyjąć” to, co „jest dla nas darmowe”. A „ta relacja z Bogiem, oparta 
na bezinteresowności, jest tym, co nam pomoże później mieć ją względem innych, czy 
to w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa, czy w służbie chrześcijańskiej, czy w życiu 
pasterskim w przypadku tych, którzy są pasterzami ludu Bożego”. 

„W drodze” — w ten sposób Papież w zakończeniu homilii podsumował swoje rozważa-
nie”. Życie chrześcijańskie — powiedział — jest wędrowaniem. Głoście, służcie, nie wolno 
'posługiwać się kimś'. Służcie i dawajcie darmo to, co darmo otrzymaliście”. I zakończył: 
„Niech nasze życie świętości będzie tym poszerzaniem serca, aby Boża bezinteresowność, 
łaski Boga, które są darmowe, które On chce dać, mogły dotrzeć do naszego serca”. 

Podczas Mszy świętej w Ravensbrück (Niemcy) sprawowanej w miejscu obozu
z czasów II wojny światowej. Ravensbrück, 14.04.2019 roku
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ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
WOBEC STAROŚCI

Ur. 4 lipca 1948 roku w Gołębiu koło Puław /woj. lubelskie/. W r. 1967 ukończył Liceum Pedagogiczne w 
Lublinie oraz podjął studia w KUL na Wydziale Teologicznym, a rok później - na specjalizacji 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 stażysty-bibliotekarza i rozpocząłem studia 
doktoranckie zwieńczone obroną pracy pt.: „Zadania Kościoła wobec współczesnych wzorów życia rodziny 
wiejskiej w Polsce. Studium socjologiczno-pastoralne”. W kolejnych latach ukończył Podyplomowe Studium 
Bibliotekoznawstwa w UMCS w Lublinie. Rozprawa habilitacyjna stanowi podsumowanie dotychczasowej 
działalności naukowo-publicystycznej i praktycznej, która skupia się wokół pastoralnych i socjologicznych 
tematów ewangelizacji parafialnej w Polsce. Podjął pracę dydaktyczno-naukową na Wydziale Zamiejscowym 
KUL w Stalowej Woli. Nadal opracowuje różne bibliografie.

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

Wstęp. 1. Czym jest starość w ogólności. 2. Wykład Świętego dotyczący starości: sta-
rość w pryzmacie „cywilizacji śmierci”; starość wedle „cywilizacji miłości”. 3. Papieska 
strategia ewangelizacyjna wobec ludzi starych: parafialne ramy i formy posługi; ogólno 
kościelne horyzonty i postacie pomocy; warunki skuteczności ewangelizacji; wnioski i 
perspektywy. Streszczenie (pol-ang). Słowa kluczowe. Przypisy. 

Wstęp
W polu zainteresowań Papieża-Polaka człowiekiem i jego losem znajduje się niewąt-

pliwie problem starości. Narosło wokół tego tematu wiele kontrowersji, a to z tej racji, 
iż w obecnym społeczeństwie zaznacza się nadmierny kult sprawności fizycznej i eko-
nomicznej wydajności, któremu mogą sprostać ludzie młodzi. Zapomina się natomiast, 
że starsi stanowią bardzo zróżnicowaną grupę społeczną pod względem swoich potrzeb 
i problemów. Z kulturowo-społecznego punktu widzenia można dziś zaobserwować 
mozaikę ambiwalentnych wobec nich ocen i postaw, które pozostają często w drastycznym, 
a nieraz żenującym kontraście do należnego wiekowi szacunku. Nagromadziło się zatem 
wobec „starości” wiele znanych Świętemu kontrowersji i krzywdzących opinii, postaw 
oraz zachowań ze strony młodego i dojrzałego wiekowo społeczeństwa. Wobec nich za-
bierał Papież autorytatywny głos. Warto zaznaczyć, iż współbrzmiał on niejako z Jego 
osobistym doświadczeniem starości, z jakim zmagał się w ostatnich latach Pontyfikatu.

Warto więc byłoby przyjrzeć się bliżej wykładni i zarazem żywemu, doświadczającemu 
starości, przykładowi Papieża, zwłaszcza spojrzeć na Jego wyjątkową, bowiem czerpaną 
z Przekazów Objawienia naukę Bożą, która dramatycznie zderzała się z reguły nieprzy-
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chylną, nawet wrogą „starości” oceną współczesności. Jeszcze pamiętamy jak nalegano, 
aby stary i schorowany Papież ustąpił młodszemu i sprawniejszemu następcy. Już na 
pierwszy ogląd zauważyć można, że starość posiadała u Świętego przebogatą wykładnię 
Biblii i Tradycji. Była to specyficzna oraz nieporównywalna z żadną inną nauką - war-
tość; ukazywana była też jako niezamieniana z niczym społeczno-moralna misja.

Czym jest starość w ogólności
Wedle różnych znaczeń i typologii, określa się ją ogólnie jako następujący po wieku 

dojrzałym okres. Cechuje się w wymiarze biologicznym: osłabioną kondycją funkcji 
życiowych, towarzyszącymi jej chorobami, psychiczno-fizycznymi deficytami, zwią-
zanymi z wakansem zawodowym problemami, wyizolowaniem społecznym, a nawet 
frustracją osób, u których czas przyspieszył tempa i należy szykować się na ewentu-
alną śmierć. Problemy w zarysowanych warstwach spiętrzyły się oraz przyjmują nie-
spodziewane dla każdego z osobna oblicza i konfiguracje; niejednokrotnie stają się w 
prywatnych wydarzeniach, postawach i zachowaniach zaskoczeniem dla nich samych, 
nie zawsze oczekiwanym i pozytywnym.

Wedle Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), osoby starsze dzieli się na trzy grupy: 
w podeszłym wieku (60 - 75 lat), w starczym (75 - 90 lat), w wieku sędziwym (powyżej 
90 lat). Z kolei ze względów biologicznych wyodrębnia się: starość wczesną (45 - 6O ); 
właściwą (60 - 75); długowieczną (75 - 90); makrobiotyzm (ponad 90).

Dość umownie wskazane etapy starości ludzkiej wskazują na okres życia człowieka, 
który dotarł i osiągnął pewien nagromadzony „kapitał” cech-znamion, zarówno biolo-
gicznych, psychologicznych, socjoekonomicznych i duchowych, które są u każdego roż-
ne, tj. rzadko współbrzmią z wiekiem kalendarzowym. Często bowiem ludzie starsi czują 
się mniej lub bardziej starzy w zależności od: historii dotychczasowego życia, poziomu 
i kultury jego przeżywania, przebytych chorób i doświadczeń losowych, jakie przyspie-
szają lub przedłużają ich kondycję oraz psycho-fizyczne i duchowe poczucie. Owe prze-
żywanie harmonijnej ciągłości najczęściej zakłócają choroby, traumy osobisto-rodzinne, 
wypadki losowe, tragedie rozłąk i odosobnień, wojny, itp. Czynników endo- i egzogen-
nych zjawiska starości, które wpływają i kształtują aktualny obraz człowieka, jest bardzo 
dużo. Jak bowiem człowiek stanowi Bożą tajemnicę, tak jego główna składowa w postaci 
„starości” wyznacza nieodgadnioną rzeczywistość, która zawiera wielką niespodziankę 
dla samego przeżywającego człowieka. Jest możliwa do wyjaśnienia w odniesieniu do 
samego Boga, w świetle interpretacji nauk biblijno-teologicznych (1).

Wykład Świętego dotyczący starości
Starość w pryzmacie „cywilizacji śmierci”. Śledząc naukę Świętego na temat starości 

można - jakby w soczewce - odtworzyć na jej temat biblijno-teologiczny obraz. To, co 
znane jest w przekazach Biblii i nauki Kościoła zwanej Tradycją, spotyka się w spo-
łeczno-moralnej wykładni Papieża z jeszcze bardziej ubogacającym jej dopełnieniem. 
Szczególnie zwracał w niej Święty uwagę na dwie najczęściej lekceważone i znieważa-
ne, a nawet zagrożone w swoim bycie, kategorie ludzi: dzieci nienarodzonych /aborcja/ 
i najmłodszych oraz - ludzi starych /eutanazja/. Dzisiejsza epoka wielkiego „wyzwa-
lanego ducha i postępu” wyjątkowo nie akceptuje starych, ich chorób, doświadczenia 
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i mądrości, widma zbliżającej się śmierci. Często wini się ich i obarcza za trudności 
społeczno-ekonomiczne oraz spowalnianie zdobyczy cywilizacyjnych, których są jak-
by przyczyną. Nieograniczony kult młodości i siły, wiara „nowej kultury” wyrażana w 
„cywilizacji śmierci”, która nie toleruje wielowiekowo przekazywanej wartości kultury i 
tradycji oraz religijności, stają się dla postmoderny i jej głosicieli m. in. w mass mediach, 
przeszkodą na drodze postępu technicznego, wyzwolenia ducha i postępu ludzkiego. 
Szczególnie „ponowoczesną” epokę niepokoją: wzrost populacji ludzi starych; tzw. sta-
rzenie się społeczeństw oraz związany z tym balast ekonomicznych wydatków na sprawy 
socjalno-zdrowotne; konserwatyzm w świecie wartości moralnych, rodziny tradycyjnej i 
wielopokoleniowości, które stanowią lobby starości, bezprodukcyjność i ich „głos sumie-
nia”, wyrażany w wielu kwestiach obyczajowo-moralnych, itd. Oto tylko niektóre z cech 
charakterystycznych „kultury śmierci”, które w tej kwestii przedstawił Święty w Liście 
do moich Braci i Sióstr - ludzi w podeszłym wieku z 1999 roku. Jednocześnie tej cywili-
zacyjnej destrukcji przedłożył chrześcijańską, biblijno-teologiczną wizję „kultury życia i 
miłości” odnoszoną wobec ludzi starych, nienarodzonych, upośledzonych.

Starość wedle „cywilizacji miłości”. Wizja ta zasługuje - z racji na swoje kapitalne 
przesłania - na szczególną uwagę; to jedyna w swoim rodzaju oraz konstruktywna dla 
współczesności kontrpropozycja. Pretenduje do przedłożenia ewangelizacji kilka zasad-
niczych wątków ideowo-praktycznych.

 1/ Przede wszystkim - stanowi starość w dzisiejszym świecie dar i duchowe bogactwo 
dla świata młodych, „zapędzonych” w codzienności, często tracących z widoku swego 
życia właściwą hierarchię wartości i perspektywę. Na jakiś, chociaż często ograniczony 
sposób, mogą starsi wzbogacać ich proces humanizacji i kultury życia osobistego oraz 
rodzinnego poprzez wartości bezinteresowności, szacunku i altruizmu wobec ludzi w po-
trzebie, zwłaszcza rodzić refleksję i otwarcie się młodych na bliźnich i Boga. Duchowe 
bogactwo ludzi starych cechuje wyposażenie w mądrość i doświadczenie dotyczące wielu 
kwestii życia i działalności człowieka. Jest to wiedza nie tyle teoretyczna, oparta na bez-
dusznym sprycie lub przebiegłej umiejętności, lecz głębsza, długo myślna rozwaga oraz 
dystans do wielu kwestii, których nie da się od razu rozwiązać. Starzy uczą rozsądku i bar-
dziej całościowego patrzenia na dylematy życia w opcji powołania, godności i przeznacze-
nia człowieka. Duchowo-moralne i religijne wartości ich życia stanowią źródło-antidotum 
równowagi dla jednostek, rodzin i społeczeństwa, co rodzi postawy odpowiedzialności, 
przebaczania i pojednania, buduje przyjaźń, jest zachętą do kultywowania cierpliwości, 
szacunku, pokojowo nastawionej cierpliwości w relacjach lub konfliktach rodzinnych, 
społeczno-zawodowych, politycznych, itp. Wartości ich wieku są jakby plonem-ukoro-
nowaniem dotychczasowego życia; jeśli było ono owocne i przebiegało w osobistej woli 
konstruktywnych rozwiązań oraz - w oparciu o właściwą skalę hierarchii wartości-celów, 
mogą starsi stanowić niezwykle cenny składnik życia społeczno-kościelnego. To oni każą 
patrzeć mądrzej na ziemskie wydarzenia, ponieważ życiowym doświadczeniem zyskali 
wiedzę i dojrzałość; przez to samo staja się strażnikami pamięci zbiorowej, wyrazicielami 
wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego (2). Śledząc 
na co dzień lub w mass media w naszej Ojczyźnie, obecne realia życia społeczno-politycz-
nego i kulturowo-edukacyjnego, można odnieść wrażenie dotyczące wyjątkowo celnego 
realizmu spojrzenia Papieża na tę kwestię: osąd i udział starszych w aktualnych proble-
mach życia pozostaje bezdyskusyjnie bezcenny, wręcz konieczny, zwłaszcza w obliczu 
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wściekłych napadów ze strony idolatrii „kultury śmierci”, w których bezwolnie i bezkry-
tycznie uczestniczą rzesze ludzi młodych, a nawet młodzież i dzieci (3). 

2/ Następną istotną kwestię stanowi pozycja i rola starszych w życiu rodzin młodych, 
słowem - w kształtowaniu więzi międzypokoleniowej. Dziś niejednokrotnie w sytuacjach 
zapracowania i licznych trudności dotyczących młodych małżeństw i rodzin, itp., stają się 
starsi: pomocnym wsparciem wychowawczym, materialnym i duchowym; świadectwem 
ostoi i przekazu społeczno-kulturowych wartości; często pierwszymi ewangelizatorami 
wnuków; ogniwem-łącznikiem więzi międzypokoleniowej, tradycji i patriotyzmu, a więc 
wartości gruntujących tożsamość, godność i spuściznę duchową oraz narodowo-kościel-
ną. Wykazując niejednokrotnie żywe przykłady żywotności ducha i pamięci przodków, 
stają się pomostami narodowych tradycji, „żywymi bibliotekami” mądrości, piewcami 
dziedzictwa narodowego i duchowego. Chociaż często schorowani, stanowią też wzór 
hartu ducha i wartości, których młodym brakuje. W epoce multimedialnej mentalności 
i ogólnie panującej cywilizacyjnej znieczulicy, wnoszą niezatarty ślad o wartościach, z 
których młodzi zostali obecnie znacząco wyzuci. Wiadome jest, gdy ich mądre i taktow-
nie przekazywane rady oraz kierownictwo będą właściwie odbierane, wtedy rozwaga 
i harmonia współpracy międzypokoleniowej zrodzi dobro wspólne, obopólną wymianę 
myśli, serc i czynów ponad cywilizacyjnymi barierami. Ileż to wnuków znalazło zrozu-
mienie i miłość u dziadków tak, iż koroną starców stali się synowie synów (4). 

3/ Ważną w cywilizowanych społeczeństwach sprawę stanowi usankcjonowana pozy-
cja i rola starszych. Znaczenie to uzależnione jest od tego, jak wysoko stawia się w nich 
mądrość i doświadczenie, a jak wartości materialne. W kulturze konsumpcyjnej starość 
będzie wzbudzać niechęć i lęk, co najwyżej współczucie. Znaczącą rolę odegra wiara 
religijna, która nakazuje miłość bliźniego i udzielanie opieki oraz szacunek. Starość, któ-
ra wieńczy życie, czego człowiek nauczył się i ile dobrego zdziałał, przede wszystkim 
jak oceniał własne spełnienie życia, pozytywnie czy negatywnie, jest bardzo ważne dla 
niego samego, jego stosunku do innych, Kościoła i Boga samego. Wtenczas ludzie starzy 
mogą stawać się wzorem osobowości i postaw dla otoczenia; winni też znaczyć budujący 
ślad swej bytności, stawać się wielce konstruktywnym ogniwem szerzenia „cywilizacji 
życia i miłości”. W przeciwnym wypadku - staną się destrukcyjnym, niechcianym „ob-
ciążeniem” dla rodzin oraz zagrożeniem dla przychylnej „kulturze śmierci” społeczności. 
Tam też pojawią się rzeczywiste tendencje i ustawodawstwa tolerujące eutanazję. Troską 
Papieża było ukazywać starość ludzką w pryzmacie kulturowo-społecznej i moralno-reli-
gijnej wartości, która posiada wielką rangę dla trwania i rozwoju młodych rodzin, wzro-
stu ducha ofiarności, patriotyzmu i poszanowania tradycji oraz całego dziedzictwa kul-
turowego narodów. Zwłaszcza stanowią oni czynnik ubogacający młodych w bezcenne 
doświadczenie i mądrość życia, modlitwę i duchowość oraz charyzmat wiary. To często 
dzięki nim mogły w krajach bezbożnego totalitaryzmu przetrwać: pamięć historyczna, 
tradycja i Kościół oraz wiara w Boga jako niewyczerpane źródło pociechy i siły ducha. W 
wielu trudnych czasach systemów politycznych otrzymywało młode pokolenie oparcie, 
tj. szkołę życia i wiary nadprzyrodzonej (5).

4/ Zwraca także uwagę wyjątkowy status religijny i związana z nim rola starszych 
w ewangelizacji. Ukształtowana w ciągu całego ich życia religijność nie tylko pomaga 
im znosić różne dolegliwości wieku, pokonywać choroby, samotność i godnie przezwy-
ciężać widmo zbliżającej się śmierci, lecz odnajdywać głębszy sens życia i czynienia 
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dobra wobec najbliższych. Zaraźliwymi mogą być dla młodego pokolenia: ogólny opty-
mizm, ugruntowane własnymi wartościami-cnotami oddziaływania w swoim środowi-
sku, zwłaszcza znoszone często z heroizmem cierpienia, opieka nad chorym partnerem, 
stała gotowość służenia drugim dobrym i mądrym słowem, energiczną gotowością pomo-
cy w potrzebie, także bezinteresowność wobec krewnych, zwłaszcza wnuków. Papież w 
swoich dokumentach: Liście do ludzi starych i Salivifici doloris akcentuje u ludzi starych 
postawy godne miana chrześcijanina, ponadto przestrzega przed niegodnymi postawami, 
kiedy na zbliżające się spotkanie z Panem nie potrafią oni na miarę swego wieku żyć i 
działać, tj.: krytykują otoczenie, mają wygórowane żądania, czują się stale zgorzkniali, 
wyrażają niechęć a nawet nieskrywaną wrogość wobec społeczeństwa za stan swego ży-
cia i wiek, w którym muszą się zmagać, na liczne ograniczenia i niemożności realizacji 
planów, jakie mogli niegdyś bezproblemowo realizować. Często z własnej winy, w skry-
wanym bądź jawnym wykluczaniu się lub w postawie negatywizmu, zawierają się nie-
zrealizowane dotąd ich aspiracje i marzenia, nawet przez odrzucające ich konsumpcyjne 
i znieczulone na problemy starości społeczeństwo. We wspomnianych Listach zwraca się 
Papież z apelem, zarówno do starszych oraz społeczności młodych i dorosłych o: wza-
jemne zrozumienie; wspólne uczenie się kultury wyrozumiałości, zwłaszcza osobistej; 
świadczenie troski i modlitwy; zdolność okazywania sobie wzajemnej uwagi, solidarno-
ści i miłości. Chodzi tutaj o rzeczywistą solidarność i gotowość do trwałej pomocy dla 
tych, którzy niegdyś operatywni, pełniący wiele ważkich ról, są teraz zdani na innych. 
Zresztą zawsze potwierdzaną maksymą Świętego było, iż rzeczywista kultura i poziom 
uspołecznienia społeczeństwa oraz państwa stanowiły realne możliwości otwarcia się na 
pomaganie seniorom różnymi kanałami: ustawodawczym, socjalnym, kulturowym, du-
chowym, itp. Z racji na swoją misję uświęcająco-zbawczą, wyjątkowa rola w tym dziele 
przypada duszpasterstwu i apostolatowi Kościoła, który swoją duchowo-ewangelizacyj-
ną troską winien starszych otaczać poprzez uwrażliwianie otoczenia na ich problemy - 
poczynając od rodzin (6).

5/ Pozostaje kluczowe przesłanie-zadanie moralne, jaki mają starsi do przekazu, w 
często obcym i niechętnym, dla nich świecie. Przede wszystkim - winni pozostawać 
orędownikami mądrości i przykładu dla młodego pokolenia, które przekazują odnośnie 
najważniejszych dla człowieka wartości: sensu życia, bezinteresownej miłości i dawania 
siebie. Cierpienia i choroby, których często doświadczają, nie są dla chrześcijanina tra-
gedią, lecz posłannictwem i wezwaniem skierowanym do innych, aby w duchu miłości 
zapewniać cierpiącym pomoc materialną i duchową w taki sposób, by mogli starzy od-
wzajemniać się bezcennym, zgodnie z chrześcijańskim powołaniem, świadectwem, aby 
przykładem uświęcali siebie i otoczenie. Nawet wtedy, gdy już nie pomaga medycyna, 
mogą poprzez swą wiarę rozjaśniać drogę mrocznej tajemnicy cierpienia i samego Boga. 
Zresztą sam Święty, który osobiście doświadczył tajemnicy cierpienia i starości, zapre-
zentował swoim przykładem życia najcenniejszy dar i najskuteczniejszą formę apostol-
stwa; tym faktem szczególnym najwymowniej poruszył miliony ludzi na całym świecie 
w ostatnich dniach swego ziemskiego życia, a tym samym zostawił najwspanialszy dar 
świadectwa. Jest to bodajże najbardziej przemawiający przekaz do wiernych Kościoła, 
zwłaszcza ludzi starych i chorych, w czasie Jego całego ziemskiego Pontyfikatu, jakim 
obecnie jeszcze mocniej z nieba ewangelizuje (7).
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 Papieska strategia ewangelizacyjna wobec ludzi starych
Stajemy bezpośrednio przed papieską strategią ewangelizacyjną, w której posługa wo-

bec ludzi starych stanowi istotne ogniwo-element posłannictwa Kościoła: wspólnot reli-
gijno-kościelnych; służb chrześcijańskich, tj, charytatywnych, stanowych ludzi młodych, 
dorosłych i rodzin; misji okresowych, sytuacyjnych i organizowanych. Posługa stanowa 
wobec ludzi starych była kontynuowana przez wieki, jednakże - w opcji papieskich doku-
mentów - należałoby przyjrzeć się jej poprzez pryzmat czynników psychologiczno - spo-
łecznych i kulturowych we współczesnym Kościele i świecie. Należałoby ją jednocześnie 
umiejscowić na płaszczyźnie ogólno kościelnej i zarazem przystosowanej optymalnie do 
warunków parafialnych. Wskazanym pozostaje przedstawienie takiej koncepcji tej po-
sługi, którą kreślą papieskie dokumenty i pochodna im literatura kreująca tę misję do 
kontekstu nowych warunków i zadań, aczkolwiek należy traktować ją jako kontynuację 
wielowiekowo ustalonej służby człowiekowi, w której ważkie - z wielu przedstawionych 
powyżej racji - miejsce zajmują seniorzy (8). 

Z treści Listu Świętego wypływa potrzeba bezsprzecznego zapewnienia ludziom sta-
rym opieki, która winna być stałym obowiązkiem-elementem ewangelizacyjnej troski 
Kościoła, zwłaszcza przy obecnej tendencji starzenia się społeczeństwa i szeregu bolą-
czek, jakie posiada szerząca się w nim kategoria ludzi starych. Nawet przy najskrom-
niejszych warunkach parafialnych, konieczne jest wprowadzenie tej zdawałoby się misji 
specjalnej, aczkolwiek niczym się ona nie różni od służby zwyczajnej organizowanej w 
ramach wielowiekowej tradycji duszpasterstwa stanowego. Wciąż wzrastająca pastoral-
na świadomość Kościoła oraz liczne względy praktyczne z tytułu na rozrost kategorii 
ludzi starych w społeczeństwie wraz z ich „palącymi” problemami, każą „osadzać” sta-
nowczo na gruncie parafialnym jej nadzwyczajne formy i metody. Przemawiającymi za 
taką osobną posługą, którą należałoby wyodrębnić z tradycyjnego duszpasterstwa stano-
wego byłyby: rozwijane wciąż służby diakonijne wobec chorych, rodzin, kategorii spo-
łeczno-zawodowych…, oraz postępująca nobilitacja specjalnych form apostolatu, jego 
dowartościowanie w refleksji oraz w praktyce, która opiera się na ogólno-parafialnym 
i - kościelnym gruncie. W tej wspólnej trosce zwracają uwagę sprawy fundamentalne: 
wspomniane racje pastoralno-ewangelizacyjne, które wysuwa wspomniana nauka Pa-
pieża; względy psychologiczno-społeczne oraz potrzeby i możliwości ludzi starych. Nie 
może taka pomoc być traktowana jako jałmużna, bowiem z racji dobra wspólnego Ludu 
Bożego należy umożliwiać starym uczestniczenie w pełni życia religijno-kościelnego, 
czynić ich pełnoprawnym, cennym ogniwem ewangelizacji wraz ze swoimi przebogaty-
mi wartościami i darami, jakie posiadają. Dlatego do celów tej posługi, gdzie adresatami 
mają być różne kategorie ludzi starych, będą stałe i bieżące tematy-dziedziny: 1/ nauka 
modlitwy i pogłębianie życia duchowego; 2/ przygotowanie do życia sakramentalnego; 
3/ zgłębianie świadomości religijnej; 4/ umacnianie wiary w kontekście przemijalności 
życia; 5/ pomoc w rozumieniu spraw aktualnych w perspektywie całości ich życia; 6/ 
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za innych i szacunku dla ludzkiego życia; 7/ 
formowanie postawy ofiarności w posłudze bliźniemu; 8/ troska o oparte na wierze i 
Ewangelii międzyludzkie relacje (9).
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Parafialne ramy i formy posługi. 
Powstaje pytanie na temat form ewangelizacyjnych wobec seniorów w ogólno-parafial-

nych ramach posługi. Idąc za przedłożoną w Liście biblijnie inspirowaną myślą Papieża, 
można przyjąć podwójną drogę pomocy seniorom: oparcie się na Bogu, zwłaszcza na mo-
dlitwie; wsparcie poprzez wspólnoty. Znaczy to, iż troska wobec ludzi starych powinna 
rozstrzygnąć się na linii: duszpasterstwo - apostolat parafialny, szczególnie - zsynchroni-
zowanej współpracy duszpasterzy z rodzinami, z którymi ich los, więzi, bezpieczeństwo, 
zdrowie, kultura i moralność są całożyciowo związane. Podobnie na duszpasterstwie spo-
cznie wszelka funkcja pomocnicza, która polegać będzie na zapewnieniu seniorom posługi 
duchowo-sakramentalnej oraz -kształtowaniu opinii wierzących w celu tworzenia społecz-
no-moralnego klimatu, wrażliwości na ich bolączki, jakie dotykają niesprawiedliwości, 
znieczulica, itp. ze strony otoczenia, zwłaszcza rodzin i społeczności lokalnych. Jak do-
powie Święty - dopiero na takim przygotowawczym gruncie można organizować i rozwi-
jać właściwą ewangelizację w potrójnie rozumianej pełni poprzez Słowo, Kult i Diakonię 
Miłości. Stąd polecane są dalej w Liście: czynne włączenie starszych w stosownie przy-
gotowane do ich języka przekazu, wieku i mentalności - katechezy, spotkania dyskusyjne, 
kręgi biblijno-modlitewne. Warto wskazać też na doświadczenia wiekowe starych jako źró-
dło wskazań dla członków ich rodzin, które mogą utrwalać tradycje, obyczaje, przekona-
nia i wartości…, odkrywać w kontekście wielopokoleniowości solidarność oraz wzajemną 
miłość. Istotną w tym dziele rolę przez Słowo Boże odegra rodzinno-apostolska misja i 
współpraca ogniw parafialnych. Podobnej współpracy ewangelizacyjnej domaga się też 
posługa duszpasterska wobec rodzin i apostolatu świeckich w formach liturgiczno-sakra-
mentalnych wraz z organizowanymi praktykami pobożności. Tą całą diakonię wyrażają 
akcje charytatywne, ze znaczącym udziałem duszpasterstwa eucharystycznego, sakramen-
tu Chorych i poza sakramentalnej liturgii. Słowem - na ogólnie wskazanych fundamentach 
konstytuować można - w skali ogólno kościelnej - diakonię wobec ludzi starszych (10).

Ogólno kościelne horyzonty i postacie pomocy. 
Ogólno kościelną platformę ewangelizacji ludzi starych stanowi włączenie jej para-

fialnego nurtu w diecezjalne i krajowe „odpowiedniki”. Mamy tu na myśli sugerowane w 
nauczaniu papieskim: różne centra i ośrodki szkoleniowo-formacyjne, wyspecjalizowane 
struktury duszpastersko-apostolskie, które przygotowują duszpasterzy oraz aktywistów 
apostolskich, opracowują programy i pomoce, dysponują różnymi środkami, a obecnie - 
stosują atrakcyjne na dziś formy organizowania i spędzania czasu. Najważniejszą w tym 
dziele sprawą będzie odpowiednie uformowanie ewangelizatorów świeckich i duchow-
nych oraz - oparte na wskazanych założeniach pastoralnych, psychologiczno-społecznych 
i kulturowych uwarunkowaniach - samych seniorów. Istotną rzecz stanowi „wykorzysta-
nie” podmiotowości, tj. zasady personalizmu wraz z metodami - dialogu, kompetencji i 
wzajemnego zrozumienia oraz obustronnej wymiany dóbr socjalnych i duchowych. Kwe-
stią wciąż postulowaną będzie więc w pełni partnerski współudział w akcji ludzi starych; 
mają się w niej czuć aktywnymi, wolnymi w wyborach pomocy kreatorami. Zresztą za 
papieską myślą, synody polskie z ostatnich dekad, podkreślają mocno w tej ewangelizacji 
podmiotowość starszych oraz ich znaczącą rolę w rodzinach, społeczeństwie i Kościele 
(11). Także wysuwanymi dziś na gruncie ogólnospołecznym i - kościelnym formami stają 
się: upowszechniane kluby „trzeciego wieku”, gdzie: rozwijane są spotkania towarzy-
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skie; urządzane gry i warsztaty świetlicowe, zabawy i bale, uroczyste imprezy z okazji 
świąt; organizowane pielgrzymki i wycieczki do ważkich miejsc narodowo-religijnych; 
prezentowane oferty wczasowo-rekreacyjne i sanatoryjne, itp.; stosowane nowe formy 
prelekcji, wykładów porad lekarskich, gastronomicznych, działkowo-ogrodniczych, spo-
tkań z artystami, literatami, podróżnikami, samorządowcami, związkowcami, polityka-
mi, ekologami, itd. Wedle inwencji i możliwości organizatorów oraz seniorów, tych form 
może być mnóstwo, podczas których stosować można posługi ewangelizacyjne. Są to 
sposoby zachęcające seniorów do udziału na zasadzie łączenia <przyjemnego z poży-
tecznym>, zarówno dla ludzkiego zdrowia i ducha. Również aktywizowanie seniorów 
w dzieła parafialne można orientować na tworzenie możliwości pomocy, która wykro-
czy poza ich macierzyste tereny. Poprzez angaż w parafii będzie wiele okazji zachęcania 
starszych do angażowania się w różne struktury i formy religijno-apostolskie na terenie 
dekanatu, diecezji, a nawet kraju. Będą wtedy starsi emisariuszami własnych zwycza-
jów i tradycji świąteczno-lokalnych na tereny własnego regionu np. w organizowaniu 
okolicznościowych form pobożnościowo-liturgicznych, akcji z grupami charytatywnymi 
i Caritas w uroczystościach świeckich, np. dni - dziadka i babci, chorych, z okazji opłat-
ków, odpustów, imprez chóralnych, w czasie upowszechniania własnej sztuki ludowej, 
gastronomii, przetwórstwa spożywczego, pszczelarstwa, itp. Znajdą się wówczas okazje 
do prezentowania doświadczeń i form współpracy seniorów z: ich rodzinami, wyspe-
cjalizowaną służbą zdrowia, opieką pielęgniarską, poradnictwem psychologicznym. W 
taki sposób staną się seniorzy podmiotami zaprawionymi w walce o swój los, kondycję 
fizyczną i psychiczną, zatroskanymi o własną godność i szacunek. Wiele więcej tego typu 
uwag i sugestii natury ogólnej spotkać można w nauczaniu Świętego (12).

Warunki skuteczności ewangelizacji. 
Bacząc na papieskie oraz ogólno kościelne dokumenty Kościoła w Polsce, jawi się 

istotne pytanie o warunki skuteczności tej ewangelizacji.
Pierwszy warunek pochodzi z warstwy antropologiczno - egzystencjalnej, którą sta-

nowi człowiek stary, jego sytuacja życia wraz z całym społeczno-kulturowym kontek-
stem, w którym on żyje. Analizując i diagnozując trudną dla ludzi starych współczesność, 
wspomniane dokumenty zwracają uwagę na potrzebę stwarzania i rozwijania humani-
stycznych relacji społeczeństwa wobec seniorów. Jest to bodajże wyjściowy wymóg pod 
późniejszą akcję ewangelizacyjną w parafii w celu ich właściwego miejsca i funkcjono-
wania w podstawowym, społeczno-kościelnym środowisku. Zresztą cała literatura przed-
miotowa podkreśla potrzebę przywrócenia właściwej rangi i roli starych w społeczno-
ściach lokalnych, wskazuje na znaczenie ich podmiotowości i potrzebę darzenia szacun-
kiem dla budowania rzeczywistego dobra wspólnego. Zakłada tym samym jakąkolwiek 
konstruktywną i skuteczną posługę. Często złożoną staje się oraz wyznaczaną wieloma 
trudnymi industrialno-urbanizacyjnymi czynnikami, szerzącym się pluralizmem warto-
ści, relatywizmem moralnym, duchem sekularyzmu oraz znieczulicą wobec ludzi bezpro-
duktywnego wieku, społeczno-moralna sytuacja dzisiejszych parafii. Wzrost tej kategorii 
wierzących, przy nasilającej się tendencji nastawień konsumpcyjno-egalitarnych młode-
go społeczeństwa, szczególnie bolesnych dla ludzi starych sytuacji w ich macierzystych 
rodzinach, domagają się odpowiednio zorganizowanej duszpastersko-apostolskiej akcji. 
Powinno się wówczas likwidować upowszechnione postawy znieczulicy, niecierpliwo-
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ści, ignorancji, a nawet ich odtrącania. I tutaj szczególna rola przypada rodzinom, w 
których kształtują się codzienne zręby szacunku, kultury i odpowiedzialności społeczno-
-moralnej. Najlepiej jak będzie to wielostronne oddziaływanie podmiotów społeczno-
-kościelnych, niwelujące rysujący się mocno konflikt pokoleń oraz separacjonizm mię-
dzypokoleniowy, zwalczające złe wpływy egalitaryzacji u młodych rodzin i młodzieży. 
Dlatego podstawą wielokierunkowych oddziaływań Kościoła, Państwa oraz społeczności 
lokalnych na czele z rodziną, mają pozostawać motywy i elementy podmiotowe, osobista 
i obustronna kultura poszczególnych ludzi, ich ofiarność, wzajemność i zrozumienie, któ-
re w wielu środowiskach są ograniczone lub zniekształcone. Walka o papieską ideę budo-
wania „cywilizacji miłości” jest ewidentnie konieczna i paląca, zaś rzeczników jej upo-
wszechniania w codziennej humanizacji relacji ludzkich i uspołeczniania wspólnot, a na 
końcu - w ewangelizowaniu środowisk w duchu zasad chrześcijańskich - winna nasilać 
się. Tam to mają ludzie starzy stawać naprzeciw bezmyślnemu wśród młodych „zapraco-
waniu” i „dorabianiu”, kultowi pieniądza i używania, licznym wynaturzeniom społecz-
no-moralnym, konsumpcjonizmowi i utylitaryzmowi, które lansowane we współczesnej 
kulturze i mass mediach, muszą niwelować w postaci programowej akcji i współpracy. 
Niczego dobrego zwiastuje danie upustu tym negatywnym tendencjom, które podsyca 
mowa nienawiści, polityka liberalno-lewicowa, odśrodkowa destrukcja wielu ośrodków i 
ruchów lewacko-politycznych, kulturowo-medialnych, pseudo-ekologicznych, itd. (13).

Drugi warunek stanowią racje gospodarcze, społeczno-moralne i religijne, które doty-
czą ludzi starych i ich wsparcia. Problem odnosi się do kreowania nowych oraz optymali-
zacji dróg pomocy potrzebującym rodzinom, uświadamiania im istoty sprawy, zwłaszcza 
w postaci praktycznego kształtowania w nich odpowiedzialnego klimatu i form wsparcia, 
dzięki którym można znacząco poprawiać jakość opieki. Punktem wyjścia byłoby dotarcie 
do środowisk życia ludzi starych, wywarcie na nich konstruktywnej presji, pobudzanie do 
refleksji i inicjatyw, co stwarza podstawy pod lepszą ewangelizację i humanitarną pomoc. 
Za takim stanem rzeczy przemawiają sugestie papieskie i kościelne w Polsce dotyczące: 
z jednej strony - organizowania akcji duszpasterskiej i apostolstwa świeckich w ramach 
parafii i poza nią; z drugiej - działającego lokalnie aktywu ludzi zorganizowanych przez 
państwowe instancje pomocowe w strukturach, bądź w wolontariacie, m. in. w <trzecim 
sektorze>. Pomoc taka będzie mieć charakter wielokierunkowy i - wymiarowy, tj. obok 
sektora, który przynależy do kościelnej, katechetyczno - liturgiczno - diakonijnej akcji, 
zaistnieją wolontariackie ogniwa, jakie na terenie parafialno-lokalnym lub ponadlokal-
nym utworzą ośrodki i programy w szeroko rozumianej akcji charytatywnej. Wtedy moż-
na mówić o wszechstronnej bazie z jej szerokim wachlarzem pomocy ludziom starym w 
postaci świadczeń i środków materialno-duchowych. W tak ujętej formule współpracy - 
funkcjonującej na miarę dzisiejszych potrzeb i możliwości - swoją rolę odegrają: 1/ ufor-
mowane grupy specjalne, które stworzą klimat oraz podadzą zainteresowanym stronom 
wzorce ideowo-praktyczne; 2/ sektor pedagogizacyjno - poradniany realizowany wobec 
rodzin zajmujących się opieką nad seniorami wraz z kręgami społecznymi, które mają 
znaczący udział w akcji; 3/ wspólnie działające struktury kościelno-lokalne na rzecz ludzi 
starych - o znamionach permanentnego, w miarę obustronnego partnerstwa; 4/ co stale 
podkreślał Święty - kształtowana dla potrzeb ewangelizacji i humanizacyjno-społecz-
nej misji woluntariuszy diakonia, którą będzie wyrażać wielopostaciowość zaangażowań 
apostolskich i prospołecznych samych ludzi starych (13).
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Wnioski i perspektywy. 
Za papieskim apelem dotyczącej godnej rehabilitacji ludzi starych w Kościele, nale-

żałoby konstytuować posługę ewangelizacyjną wobec nich na gruncie parafialnym oraz 
ogólno kościelnym pod najbardziej adekwatnym pojęciem, jaki stanowi „diakonia”. Roz-
wijanie takiej akcji uzasadniają niekorzystne trendy rozwojowe społeczeństwa: starzenie 
się, wzrost znieczulicy oraz egalitaryzacja młodych rodzin, kult efektywności produkcyj-
no-ekonomicznej, narastający konsumpcjonizm i konformizm, które marginalizują ludzi 
starych. Wymusza to od Kościoła podjęcia zdecydowanej postawy duszpasterskiej z jej 
inspiracyjną rolą w katechezie, liturgii i posłudze sakramentalnej oraz - nierozerwalnym 
wsparciem apostolstwa świeckich i wspólnot religijno-kościelnych. Te dwa konstytuujące 
diakonię parafialną składniki wydają się być gwarantem rozwoju i skuteczności ewangeli-
zacji, które ubogacą rozwijające się dzieła korzystające ze współczesnych osiągnięć nauki.

Pozytywnym faktem jest postępujące zainteresowanie się Kościoła ludźmi starymi m. 
in. w: wydawanych za sugestią m.in. Listu papieskiego, krajowo-diecezjalnych progra-
mach; akcjach zwyczajnych i specjalnych; rozwoju teologicznego trendu zjawiska prze-
ciwdziałającego negatywistycznemu jego pojmowaniu, który ludzi starych upokarza i 
marginalizuje; klarowaniu się bardziej podmiotowej pozycji i roli starych w posłudze 
sakramentalnej, np. chorych, eucharystycznej, w katechezach i diakonii charytatywnej; 
restaurowanych organizacjach jak Akcja Katolicka, ruchy odnowy Kościoła; funkcjach 
apostolskich na stanowiskach m. in. opiekunów i pomocników, a nawet animatorów. Bu-
dującym jest też ich czynny udział w: świeckich domach opieki, szpitalach i hospicjach, 
poradnictwie …,w Kościele zaś - w różnych posługach liturgiczno-sakramentalnych, 
biblioterapiach, kręgach biblijnych, rekolekcjach i misjach, seminariach, uniwersytetach 
tzw. III wieku, różnych hobbistycznych klubach i warsztatach, zespołach sztuki i sportu, 
radach i komitetach parafialnych… (14). 

Przede wszystkim - spotkać można obecnie coraz więcej twórczego angażowania 
ludzi starych na terenie swoich parafii w: akcjach społeczno-kulturalnych; utrwalaniu 
tradycji i kultury danego terenu poprzez samorządy i społeczno-rodzinną samopomoc; 
systematycznie planowanych i przeprowadzanych dziełach społeczno-kościelnych, 
które wspierają inicjatywy samorządowe, państwowe i pozapaństwowe. Wszystko to 
niewątpliwie wzbudza w starych poczucie przyrodzonej przydatności, godności, sensu 
życia i działania w duchu wytrwałości, wiary i nadziei; kształtuje poczucie bycia pełnym 
obywatelem i synem Boga żywego, co odpowiada zasadom partnerstwa i dialogu zaś lu-
dziom starym umożliwia urzeczywistniać swoją osobowość, odczuwać pełnię wartości, 
zwłaszcza dzięki faktycznemu przez nich apostołowaniu odpowiedzialną obecnością, 
mądrym słowem i dojrzałym czynem.

Końcową refleksją ewangelizacyjną tejże ewangelizacji niech pozostaje pragnienie 
wszystkich zainteresowanych, aby starość ludzka nabrała perspektywy eschatologiczne-
go świadectwa, jakie przejawia się w konkretnych formach zaangażowania, w przekazie 
doświadczeń i spuścizny kulturowej, zarówno ze strony wspierających, jak i nich sa-
mych. Często nieznaczny z pozoru ich udział może okazać się niewymiernie imponu-
jący poprzez przekaz młodym i ich rodzinom: mądrości i doświadczenia, nieustającej 
modlitwy, własnych charyzmatów, wartości tradycji; otuchy i pomocy w wielu akcjach 
społeczno-kościelnych. Co uczyni z nich „rzeczywistą szansę dla innych”, głównie dzieło 
to istotne jest z tej racji, iż możliwości ludzi starszych mogą być w pełni wykorzystane. 
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Duch partnerstwa i rzeczowej współpracy staje się więc rękojmią nowych horyzontów 
ewangelizacyjnych na wielu odcinkach posługi przez Słowo, Kult i Sakramenty oraz Dia-
konię. To tylko starsi mogą tonować i mądrze ukierunkowywać wygórowane ambicje 
młodych oraz czynione „na siłę” reformatorstwo. Tylko mądrość, cierpliwość i rozwaga, 
umiłowanie dziedzictwa przodków oraz własnej Ojczyzny, które przekazują młodym, 
stają się podstawą prawdziwego postępu, optymizmu na przyszłość oraz harmonii w re-
lacjach międzypokoleniowych. Tego bezcennego „kapitału” bardzo potrzebuje młode 
pokolenie, społeczeństwo, Kościół i świat ! (16).

Streszczenie:
Wyprowadzane z nauczania Świętego główne trendy rozwoju ewangelizacji ludzi sta-

rych zawierają się jakby w potrójnie niepodzielnej postaci: 1. Jest to kształtowanie wyj-
ściowej dla dzieła podstawy humanistyczno-społecznej, której kluczowy człon stanowi 
rodzina i parafia. W tym też celu wymagana jest współpraca z: duszpasterstwem, jakie 
wnosi wkład przez nadprzyrodzone środki Słowa Bożego, Kultu i Sakramentów; apostolat 
świeckich, który działa za pośrednictwem struktur i wspólnot charytatywnych Kościoła. 
W tej Diakonii Miłości ludzie starzy stanowią jednocześnie podmiot i przedmiot. 2. Na 
powyższej podstawie można właściwie oddziaływać na zasadzie obwodu zamkniętego, 
gdzie pozycja i rola starszych wyrasta na gruncie ogólno kościelnych oddziaływań hu-
manizacyjno-ewangelizacyjnych, które zasilane z zewnątrz konstytuują Diakonię wobec 
ludzi starych, lecz z ich mocnym upodmiotowieniem w tym dziele, jakie polega na ich 
apostolskim uaktywnianiu oraz ożywianiu procesu różnorodnością form i metod w duchu 
partnerskiej, otwartej na wymianę koncepcji praktyk i doświadczeń. Wedle intencji nauki 
Papieża, tylko wtedy ludzie starzy wyświadczają tę misję po myśli własnych potrzeb oraz 
pastoralnych zamierzeń współczesnego Kościoła. 3. Wedle sugestii Papieża i Kościoła w 
Polsce, należy rozwijać różnorodne postacie manifestowania obecności oraz aktywności 
seniorów, włączać ich do współpracy na tyle, na ile oni sami czują się psychofizycznie 
sprawni, dysponują czasem i chęciami oraz odpowiednimi formami i środkami realiza-
cyjnymi. Problem zaangażowań - możliwie adekwatnych do ich warunków, potrzeb i 
możliwości - rozwiąże najlepiej praktyka oraz inwencje wspólnot religijnych i organizacji 
kościelnych, które zrodzą się z twórczej współpracy z Bożą Łaską /P. 3/. Teologiczno-
-biblijne podstawy dla tej - nobilitującej podmiotowo starych - ewangelizacji przedstawił 
Święty w sposób klarowny w kapitalnym Liście do ludzi w podeszłym wieku /P.1-2/. 
 Słowa kluczowe: starzy w teologii i Biblii, seniorzy w Kościele i społeczeństwie, przed-
miot i podmiot ewangelizacji, parafialne duszpasterstwo i apostolat, misja humanizacyj-
no-społeczna, wolontariat.

Summary:
Saint John Paul II on old age
According to the Saint, there are three main trends in the evangelization of old pe-

ople. 1. To shape the humanizing and social foundation, the key element of which is 
the family and the parish. For this purpose, cooperation with the following is required: 
ministry, which contributes by the supernatural means of the Word of God, the Cult and 
the Sacraments; apostolate of the laity which works through the structures and charity 
communities of the Church. In this Diakonia of Love, old people are at the same time the 
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subject and the object. 2. On the above basis, it is possible to act as if in a closed circuit. 
The role of seniors stems from the general church-based humanizing and evangelizing 
interactions. These outside-powered interactions constitute the Diakonia of old people, 
yet strongly empowering them in this work, which in turn relies on their apostolic activa-
tion and revitalization of the process with the diversity of forms and methods in the spirit 
of partnership, exchange of practice and experience. In the intention of the Pope, only 
then do old people accomplish this mission, considering their own needs and the pastoral 
plans of the contemporary Church. 3. Taking into account the wishes of the Pope and the 
Church in Poland, various forms of manifesting the presence and activity of seniors sho-
uld be developed. Seniors should be involved in cooperation as much as they themselves 
feel psychophysically fit, given the time, willingness and appropriate forms and means 
of implementation. The issue of the involvement - possibly adequate to their conditions, 
needs and abilities - will best be solved by practice and inventiveness of religious com-
munities and Church organizations that will be born in creative cooperation with God’s 
Grace /P. 3/. In his famous Letter to the Elderly, the Saint clearly presented the theological 
and biblical basis for evangelization that ennobles seniors /P. 1-2/. 

Keywords: theology and the Bible about old people, seniors in the Church and socie-
ty, object and subject of evangelization, parish ministry and apostolate, humanizing and 
social mission.

Przypisy:
Zob. Jan Paweł II, List do moich braci i sióstr - ludzi w podeszłym wieku, Wrocław 

2004; por. K. Wiśniowska-Roszkowska, Starość jako zadanie, Warszawa 1989; A. Zwo-
liński, Starość, [w:] Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego, Red. A. Zwoliń-
ski, Radom 2005, s. 484-485; przekrojową charakterystykę zjawiska starości podają: En-
cyklopedia Katolicka. T. 18, Lublin 2013, k. 854-860; poświęcony w całości problemowi 
Ethos 1999, nr 47.

Zob. PW 9-10 /Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku - 1999/.
Zob. Dokument Papieskiej Rady ds. Świeckich, Godność i posłannictwo ludzi star-

szych w Kościele i świecie z 1 X 1998 /msp/; Bibliografia wypowiedzi z lat 1978-1999, 
Ethos 1999, nr 47; Antologia: Ewangelia cierpienia, Kraków 1997; Ludzie chorzy i starsi 
w Kościele. Praca zbiorowa. Warszawa 1981.

Zob. FC 27 /Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio - 1981/; XXVII ŚDP, OR 
(pol) 1994, nr 1; PW 12; por. L. Dyczewski, Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i 
kulturze, Lublin 1994.

Zob. EV 64, 94 /Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae - 1995/; FC 27; PW 6, 11-
13; zob. też katechezy i homilie Papieża podczas pielgrzymek do Europy (Monachium, 
Wiedeń, Budapeszt…); por. A. Bartoszek, Starość, [w:] Jan Paweł II, Encyklopedia na-
uczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, s. 506-507.

Zob. FC 77; tenże, Orędzie na Światową Konferencję nt. starzenia się ludności z 22. 
07. 1982, Wiedeń 1992; tenże, Spotkanie z osobami starszymi i chorymi z 11. 11. 1983, 
Wiedeń 1983; por. L. Dyczewski, Więź między pokoleniami w rodzinie, Lublin 2002…

Zob. EV 15, 18, 23, 64, 94; LR 15 / Jan Paweł II, List Gratissimam sanae - 1994/; LW 
5, 11-13, 16; por. Z. Narecki, Święty Jan Paweł II wobec chorych i cierpiących, Pedago-
gia Ojcostwa 2019, nr 18, s. 27 i n; A. Zwoliński, dz. cyt., s. 491-492.
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Por. Z. Narecki, Duszpasterstwo zwyczajne w parafii a urzeczywistnianie Kościół, Lu-
blin 2001, s.532-533; W. Przygoda, Posługa charytatywna Kościoła w Polsce, Lublin 
2004, s. 199 i n; K. Osińska, Ludzie chorzy we wspólnocie ludzkiej, [w:] Ludzie chorzy i 
starsi w Kościele. Red. B. Dąbrowski, Warszawa 1981, s. 32 i n; J. Ostrowski, W. Przy-
goda, Seniorów duszpasterstwo. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, 
Lublin 2006, s. 789 i n.

Zob. LW 9-12; por. Z. Narecki, Koncepcja ewangelizacji ludzi starych w Kościele 
współczesnym, Roczniki Teologiczne 1991-1992, z. 6, s. 149 i n.

 Por. J. Leonowicz, Duszpasterstwo ludzi starych. [w:] Duszpasterstwo specjalne. Red. 
R. Kamiński, B. Drożdż, Lublin 1998, s. 48 i n; Z. Narecki, Duszpasterstwo zwyczajne…, 
s. 535 i n; W. Przyczyna, dz. cyt.

 Zob. LW 9-12, 16; NMI 51 /Jan Paweł II, List Novo millennio ineunte - 2001/.
 Zob. CT 19, 24 /Jan Paweł II, Adhortacja Catechesi tradendae - 1979/; EV 46-47; 

KKK 1500 i n /Katechizm Kościoła Katolickiego - Poznań 2002/; LW 16; SD 9 /Jan Paweł 
II, List Salvifici doloris - 1984/; por. T. Borutka, Zadania społeczne laikatu, Bielsko-Biała 
1996, s. 154 i n; J. Leonowicz, dz. cyt., s. 50 i n.

 Zob. LW 11-13, 16; tenże, Dar długiego życia. Homilia wygłoszona w Watykanie 
podczas jubileuszu ludzi starszych z 17 IX 2000, OR (pol), nr 11-12, s. 14; Papieska Rada 
ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia „O szacunek dla ludzi w podeszłym wieku” z 31. 10. 
1998 /msp/; por. Duszpasterstwo chorych. Materiały z sympozjum w WSD Diecezji War-
szawsko-Praskiej w Warszawie-Tarchominie 20. 04. 2005, Warszawa 2005; W. Przygoda, 
dz. cyt., s. 204 i n.

 Zob. SD 7 i n; por. Cz. Czapow, Wychowanie resocjalizujące, Elementy metodyki i 
diagnostyki, Warszawa 1978; Z. Narecki, Grupowe duszpasterstwo. [w:] Encyklopedia 
Katolicka. T. 6. Lublin 1993, k. 229-231; H. Pompey, „Jesteśmy niby umierający, a oto 
żyjemy” (2 Kor 6, 9), Communio (pol) 1998, nr 3,, s. 79-80; J. Ostrowski, W. Przygoda, 
dz. cyt., s. 791 i n.

 Por. Z. Narecki, dz. cyt., s. 537 i n.

 Nadal należy postulować, aby szerzej zajmowano się ludźmi starymi, zarówno od 
strony teologii, jak i praktyki ewangelizacyjnej, nie stroniąc od dotychczasowych osią-
gnięć, ale otwierając się na nowe zdobycze nauk społecznych, a nawet eksperymenty w 
praktyce ewangelizacyjnej. 
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O KULTURZE OSOBISTEJ W PERSPEKTYWIE 
POTOCZNEJ ORAZ HUMANISTYCZNEJ
I SPOŁECZNO-KULTUROWEJ

mgr Monika Torczyńska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Ur w 1973 roku w Lublinie, gdzie ukończyła podstawowy i średni poziom edukacji. W latach 1992-2000 kontynu-
owała naukę na Wydziale Filozofii i Socjologii oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, tam 
też uzyskała magisterium z filozofii, socjologii oraz prawa. Następnie odbyła studia doktoranckie i w roku 2002 
otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. W tym samym roku została zatrudniona na 
stanowisku adiunkta w Instytucie Filozofii UMCS. Od roku 2014 reprezentuje Instytut Kulturoznawstwa UMCS, 
pracując jako adiunkt w Zakładzie Kultury Polskiej. Organizatorka ogólnopolskich konferencji naukowych: Media 
zwierciadłem kultury? Kultura zwierciadłem mediów, a także Media, polityka, prawo w czasach kryzysu oraz Prawo, 
wartości, kultura-filozoficzne i socjologiczne konteksty prawa. Czynnie uczestniczyła w wielu seminariach i konfe-
rencjach naukowych w Polsce oraz poza granicami kraju. Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących problema-
tyki współczesnego społeczeństwa i kultury demokratycznej oraz jej dylematów i zagrożeń. 

Wstęp 
Kultura jako fenomen ukazujący jądro człowieka i człowieczeństwa, stanowi obiekt 

refleksji naukowej od najwcześniejszych początków wiedzy naukowej. Wraz z postępu-
jącym rozwojem nauki coraz bardziej różnicują się (i komplikują) koncepcje ukazujące 
relacje pomiędzy kulturą, społeczeństwem oraz ich twórcą i uczestnikiem – istotą ludzką. 
Bez wątpienia, badania nad kulturą dostarczają niekiedy strapienia potocznie określanego 
mianem „problemu nadmiaru” - dzisiejsza „wielość filozoficznych, antropologicznych, 
socjologicznych i psychologicznych koncepcji kultury nie ułatwia świadomego porusza-
nia się w świecie kultury”1. Jednakże z perspektywy tych – nieraz tak odległych od siebie 
- współczesnych teorii wskazać można pewien dogodny punkt wyjścia, umożliwiający 
prowadzenie najrozmaitszych refleksji i analiz. Jest to mianowicie twierdzenie, zgodnie 
z którym kultura ma „wymiar społeczny. Jest […] ona nie tylko duchowym wyposaże-
niem konkretnego człowieka, ale stanowi podstawowy element międzyludzkiej więzi i 
międzyosobowej komunikacji. Nie ma kultury poza społeczeństwem, podobnie jak nie 
ma społeczności bez jakiegoś stopnia kultury. Kultura społeczna jest źródłem i podstawą 
kultury osobistej indywidualnych ludzi”2, którzy dysponując określonym wyposażeniem 
kulturowym są w stanie (mniej lub bardziej skutecznie) funkcjonować w różnorodnych 
wspólnotach i zrzeszeniach.

W artykule nie sposób odnieść się do wszelkich zagadnień, które lokują się w obrębie 
całego spectrum powiązań i zależności zachodzących pomiędzy kulturą danej społecz-
ności a kulturą osobistą podmiotów, które w niej egzystują. Cel rozważań skupia się za-
tem wokół analizy wybranych tylko kwestii dotyczących pojmowania i znaczenia kultury 
osobistej w obrębie badań humanistycznych oraz społeczno-kulturowych. Są to przede 

1  K. Olbrycht, Jana Pawła II myślenie o związkach wiary i kultury - wyzwaniem dla wychowania chrześcijańskiego, 
„Pedagogia Christiana” 2014, nr 2, s. 13.

2  M. Kluz, Kultura w służbie moralnego rozwoju człowieka, „Studia Theologica Varsaviensia” 2013, nr 2, s. 285.
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wszystkim problemy kultury osobistej rozpatrywanej w kontekście osobowego rdzenia 
człowieka funkcjonującego w ramach określonego ładu kulturowego. Człowiek ten, dzia-
łając w kulturowo determinowanej przestrzeni społecznej, kształtując określone relacje o 
charakterze osobistym, publicznym, zawodowym (do których nawiązuje zasadnicza część 
artykułu), postrzegany jest w opinii innych ludzi m. in. przez pryzmat specyficznego isto-
towego wyróżnika, to jest właściwej mu kultury osobistej. Zauważa się na przykład, że 
„ktoś jest >>bez kultury<<, inny zaś prezentuje >>wysoką kulturę<<, w danym społeczeń-
stwie >>uderza brak kultury<< politycznej, kultury dialogu, kultury osobistej czy po pro-
stu – brak kultury”3. Nie ulega wątpliwości, iż jest to problem o charakterze kluczowym 
dla tworzenia, podtrzymywania oraz rozwijania wszelkich więzi i relacji międzyludzkich. 
Stąd zasługuje on na szczególny naukowy namysł i stale pogłębianą refleksję badawczą. 

 
1. Kultura – społeczeństwo – wartości 
Kultura nadaje konkretne ramy zbiorowej egzystencji. Stanowi ona najsilniejszy 

„zwornik” całościowo ujmowanych procesów życia społecznego, układających się w 
sumie w pewien zbiorowy ład i porządek. W tym kontekście należy wymienić kilka 
modelowych aspektów ładu kulturowego, tworzących bazę dla działań danej wspólnoty. 
Można je porównać – zdaniem S. Kunowskiego – do złożonej mozaiki szeregu sprzężeń 
zwrotnych zachodzących pomiędzy stosunkami społecznymi, systemem wiedzy, kano-
nem wartości oraz wytwórczością występującą w obrębie owej wspólnoty4. „W takim 
układzie rozróżnia się 6 rodzajów ładu: 

- ład naukowy, określany przez filozofię, zachodzi między wiedzą i systemami wartości, 
- ład artystyczny, wyznaczany przez sztukę i estetykę, występuje między systemami 

wartości a wytwórczością, 
- ład techniczny, regulowany przez technikę […] między wiedzą i wytwórczością, 
- ład ekonomiczny, tworzony przez pracę i produkcję, między stosunkami społecznymi 

a wytwórczością, 
- ład społeczny, powstający drogą wychowania i norm postępowania (polityka, pra-

wo), które łączą wiedzę i stosunki społeczne, 
- ład moralny, określany przez moralność i etykę, między systemami wartości i 

stosunkami społecznymi”5. 
Powyższe komponenty korespondują z podstawowymi obszarami funkcjonowa-

nia każdej społeczności. Są one kształtowane przez obowiązujące w danym momencie 
kulturowe „regulatory” (tzn. społeczne zasoby wiedzy, techniki, etyki, estetyki etc.) zbio-
rowo wypracowane, akceptowane i stosowane na co dzień przez członków wspólnoty. 
Dzieje się to za sprawą kilku wzajemnie dopełniających się mechanizmów. Oddziaływa-
nie kultury na życie społeczne – jak stwierdza E. Włodarczyk – dokonuje się czterema 
głównymi sposobami. Wymienić należy przede wszystkim:

- procesy socjalizacji, 
- ustanawianie spójnego kanonu wartości oraz kryteriów dekretowania wartości,
- kształtowanie wzorów oczekiwanych zachowań, a więc wzorów adekwatnego reago-

wania wobec konkretnych sytuacji społecznych; 

3  K. Olbrycht, dz. cyt., s. 13.
4  S. Kunowski, Proces rozwoju moralnego, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 1979, T. 4, s. 47.
5  Tamże, s. 47.
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- kreowanie modeli oraz ideałów społecznych działań, organizacji, systemów symbo-
licznych, a także społecznie pożądanych stanów rzeczy, będących ucieleśnieniem cenio-
nych wartości6.

Wskazując zatem zagadnienia kluczowe dla funkcjonowania kultury i społeczeństwa 
nie można pominąć problematyki wartości. Kultura bowiem „utrzymuje ścisły związek 
ze światem wartości, które są dla niej istotą […] istnienia i funkcjonowania”7. Z jednej 
strony, w sferze wartości zawiera się najgłębszy sens zbiorowego bytowania. Tutaj odna-
leźć można ostateczne uzasadnienie podejmowanych działań społecznych. Z drugiej zaś 
– dziedzina wartości, jako swoiste meritum kultury, dostarcza najważniejszych narzędzi 
kształtowania przewidywalnego, stabilnego i zdrowego ładu społecznego. Koherentny 
układ wartości, jako „instancja odwoławcza” we wszelkich procesach zbiorowych, ofe-
ruje dostępne wszystkim podmiotom kryteria oceny zachowań (ewentualnie) godzących 
w pożądaną formę czy postać ładu kreowanego w danych stosunkach czy relacjach spo-
łecznych. „Spójny system wartości […] pozwala lepiej poznać i uporządkować zjawiska 
społeczne, umacnia ciągłość struktur społecznych […]. Wartości mogą być uchwytne 
praktycznie”8, tzn. posiadać znaczenie instrumentalne, ale też mogą mieć charakter auto-
teliczny. Do tych ostatnio wskazanych, to jest do wartości autotelicznych, w pierwszym 
rzędzie zalicza się klasyczne wartości prawdy, dobra, piękna, sacrum9, respektowane 
przez przedstawicieli danej wspólnoty. O wartościach instrumentalnych mówi się zwykle 
przy okazji realizowania podstawowych, materialnych potrzeb człowieka, tzn. w odnie-
sieniu do jego potrzeb związanych z fizycznym zachowaniem egzystencji. Będzie to np. 
pożywienie lub środki pieniężne niezbędne do zdobycia pożywienia. Powyższy podział 
wartości często uzupełnia się dodając pokrewną ich klasyfikację, w ramach której wska-
zuje się wartości wyższe oraz wartości niższe. Wartości wyższego rodzaju mają charak-
ter poznawczy (prawda), bądź estetyczny (piękno) lub też etyczny (dobro). Natomiast 
wartości niższego rzędu sytuują się w obszarze gospodarki (ziemia, pieniądze), rozryw-
ki (hobby) czy witalności (uroda, tężyzna fizyczna). Z kolei w jeszcze innym podziale 
wyodrębnia się wartości pierwotne oraz wtórne. W wielu analizach akcentuje się stan 
pewnego napięcia, jakie w czasach szybko postępujących przemian kulturowych można 
pomiędzy nimi zaobserwować. „Wartości pierwotne stanowią fundament kultury, wtór-
ne zaś, jako siła napędowa rozwijającej się cywilizacji, zaczęły podważać sens istnienia 
tych pierwszych, uznanych za utrudniające ulepszanie rzeczywistości. Oscylacja między 
wartościami pierwotnymi a wtórnymi leży u podstaw rozgrywającego się […] na naszych 
oczach konfliktu wartości. Wartości wtórne są zazwyczaj formułowane i propagowane 
przez ludzi dążących do władzy w imię postępu […] Idea postępu zazwyczaj zwycięża, 
kieruje ludzi na drogę zastępowania starego nowym, tak w dziedzinie wytworów 
techniki, jak i w sferze idei”10. Ma to swój oddźwięk również w postaci indywidualnego 
stosunku do przeobrażeń następujących w dziedzinie wartości. Uczestnik życia społecz-
no-kulturowego często nie jest w stanie zupełnie „bezboleśnie” przeprowadzić procesu 
transformacji własnego, uwewnętrznionego kanonu wartości. Wielu z nich doświadcza 

6  E. Włodarczyk, Kultura, [w:] J. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, T. 2, Wyd. Akademickie 
„Żak”, Warszawa 2003, s. 957.

7  E. Kawecki, Potrzeba edukacji kulturowej, „Studia Redemptorystowskie” 2009, nr 7, s.132.
8  Tamże s.133.
9  Tamże, s.133.
10  G. Żuk, Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki, Wyd. UMCS, Lublin 2016, s. 105.
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niepewności, chaosu, czy nawet anomii związanej z aksjologicznymi zawirowaniami 
kultury. „Współcześnie – jak możemy zaobserwować – na szeroką skalę negowane są 
tradycyjne wartości kulturowe, a wartości proponowane w ich miejsce nie zyskały jesz-
cze wystarczającej akceptacji społecznej. W tej sytuacji jasne staje się, że nie ma obecnie 
jednolitego i spójnego systemu wartości […] pozostaje nierozstrzygnięty dylemat, które 
wartości z ich nieograniczonego zbioru uznać za istotne i służące rozwojowi jednostki i 
wspólnoty”11. Inaczej mówiąc, które z nich uznać za zasadnicze w procesach kształtowa-
nia z jednej strony kultury społecznej, z drugiej zaś – kultury osobistej.

2. Kultura osobista a duchowy rozwój człowieka
Kultura osobista jest zjawiskiem, które – jak się wydaje – dość rzadko zyskuje uwagę 

badaczy szeroko ujmowanego obszaru kultury. Stąd łatwiej chyba wskazać potoczną i 
ogólnikową charakterystykę tego pojęcia, niż oddać jego sens w precyzyjnym akade-
mickim języku. W ujęciu potocznym kulturę człowieka sprowadza się „najczęściej do 
artystyczno-estetycznego dodatku do codziennego życia, do […] przedmiotu aspiracji, 
ale też nierzadko traktuje się ją jako środek służący poprawianiu własnego wizerunku czy 
pozycji społecznej”12. Człowiek cechujący się odpowiednią kulturą osobistą niewątpliwie 
wzbudza pozytywne reakcje w otoczeniu społecznym. Osoba taka traktowana jest jako 
jednostka „wartościowa”, a zatem pożądana we wszelkich grupach i gremiach. Kultura 
osobista, którą charakteryzuje się dany podmiot stanowi jeden z walorów pozwalających 
budować choćby karierę polityczną czy zawodową, zyskiwać popularność, poważanie i 
prestiż w określonych kręgach społecznych. Jednakże trzeba w tym miejscu zaakcento-
wać, jak słusznie to czyni K. Olbrycht, iż „potoczne rozumienie ogranicza […] >>kulturę 
człowieka<< do korzystania z różnych ofert instytucji kultury (kina, teatru, filharmonii), 
podejmowania różnych form aktywności tradycyjnie uważanej za kulturalną (czytanie 
książek, słuchanie muzyki, własna twórczość), wreszcie – znajomości ogólnych zasad 
zachowania w danym środowisku czy społeczeństwie (savoir vivre, dobre wychowanie-
)”13. Analizując kulturę osobistą warto jednak wykroczyć poza tego rodzaju uproszczone 
i powierzchowne ujęcie, szczególnie jeśli kojarzymy ją jako element nieodłącznie zwią-
zany z szeroko ujmowanymi procesami duchowego kształtowania człowieka. Ukazując 
znaczenie kultury osobistej w kontekście wewnętrznego rozwoju danego podmiotu za-
sadne wydaje się szersze niż wyżej prezentowane, potoczne spojrzenie na interesujący 
nas problem. Kultura jednostki sięga daleko rozleglejszych horyzontów od tych, które 
wyznacza kulturowa ogłada nabyta dzięki odwiedzinom takich czy innych przybytków 
kultury oraz lepszemu bądź gorszemu przyswojeniu obowiązujących manier. „Kultura 
osobista wskazuje na niezbędność zmierzania ku osobowej doskonałości […] Doskona-
łość osobowa zakłada dynamiczny wysiłek […] oceny siebie oraz podjętych działań”14 
na rzecz własnego dobra oraz dobra wspólnoty. Działania te mogą być etyczne, prawe, 
godne etc. lub przeciwnie – być wbrew wartościom wynikającym ze wskazań, które daje 
moralność, prawe sumienie czy poczucie godności. W tej perspektywie kultura osobista 
stanowi (mniej lub bardziej wyraźne) zwierciadło, w którym uwidaczniają się poszcze-
gólne aspekty kultury sensu largo. Ludzka „kultura nie zaczyna się bowiem w sali kon-

11  Tamże, s. 110.
12  K. Olbrycht, dz. cyt., s. 12.
13  Tamże, s. 12.
14  M. Kluz, dz. cyt., s. 287.
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certowej, muzeum, na wystawie obrazów czy w galerii rzeźb. Kultura zaczyna się tam, 
gdzie kształtuje się człowieczeństwo osoby ludzkiej, dlatego łacińskie pojęcie cultura 
animi […] oznaczało udoskonalenie człowieka przez praktykowanie cnoty. Kultura jest 
nieustannym przeobrażaniem i udoskonalaniem […] świata, w którym centralne miejsce 
zajmuje człowiek. Należy ją zatem koniecznie ujmować w ścisłym powiązaniu z intelek-
tualnym życiem człowieka i kształtowaniem jego osobowości, a także z jego zachowa-
niem moralnym”15 oraz rzeczywistym stosunkiem do dziedziny wartości kulturowych. 
Stąd mówiąc o kulturze osobistej pozostajemy blisko kwestii takich, jak istota człowie-
czeństwa czy jego najbardziej fundamentalne wyznaczniki. Mówiąc o kulturze osobistej 
sięgamy do humanistycznego rdzenia człowieka, gdyż „kultura czyni człowieka >>oso-
bą<< w pełnym znaczeniu, pozwala mu na indywidualizację w grupie i zaistnienie w hi-
storii. Życie osoby jest życiem kulturalnym. Kultura jednak nie jest dekoracją człowieka, 
nie jest także jedynie przekazem pewnego dziedzictwa społecznego, ale odpowiedzią 
na pytanie, jak człowiek ma się zachować w konkretnej sytuacji historycznej, w której 
przyszło mu żyć”16. Kultura osobista – metaforycznie rzecz ujmując – dostarcza zatem 
niezbędnych drogowskazów w rozdrożach i meandrach ludzkiej egzystencji.

W rozważaniach dotyczących interesującej nas problematyki nie należy pomijać za-
gadnienia swoistości, oryginalności kultury osobistej poszczególnych członków danej 
wspólnoty. Jak pokazuje empiria, pewnego rodzaju unikalność kultury osobistej jest 
czynnikiem różnicującym konkretne indywidua społeczne. Nawet niezbyt wnikliwa ob-
serwacja uczestników życia zbiorowego łatwo pozwala stwierdzić, że każdego z nich 
wyróżnia spośród ogółu charakterystyczna kultura osobista. Na ten fakt zwraca uwagę m. 
in. J. Szczepański definiując kulturę osobistą jednostki jako „ogół jej sposobów postępo-
wania, jej metod działania, jej myśli, pojęć, poglądów, wytworów jej działalności, które 
mogą być często nieznane innym ludziom”17 uczestniczącym w tym samym kulturowym 
świecie. Zdarza się, iż generuje to mniejsze bądź większe perturbacje w stosunkach i 
działaniach danego podmiotu, podejmowanych w kulturowo kształtowanej przestrzeni 
społecznej. Próbując usytuować kulturę osobistą w szerszym kontekście kultury obowią-
zującej w obrębie konkretnej wspólnoty, należy zatem podkreślić, iż „niektóre elementy 
kultury osobistej […] bywają w ramach kultury tej zbiorowości dopuszczane, tolerowane 
(do pewnych granic, których przekroczenie naraża osoby na represje). Nie są one jednak 
powszechnie akceptowanymi”18. W kulturze osobistej danej jednostki niekiedy można 
też stwierdzić występowanie takich elementów, które zdecydowanie sytuują się poza ob-
szarem zbiorowo uznawanej kultury19. Otoczenie społeczne może wówczas zareagować 
opinią sugerującą, że osoba ta cechuje się niedostatecznym poziomem lub zgoła brakiem 
kultury osobistej. Tego rodzaju ocena stanowi niewątpliwie negatywny parametr wize-
runku człowieka funkcjonującego w danym środowisku społecznym i często skutkuje 
różnorodnymi sankcjami bądź innymi problemami w każdej sferze aktywności społecz-
nej. W naszych rozważaniach szczególną uwagę skupimy na znaczeniu kultury osobistej 
w kontekście funkcjonowania jednostek w środowisku pracy. 

15  E. Kawecki, dz. cyt., s. 129.
16  Tamże, s. 129.
17  J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970, s. 81.
18  J. Woskowski, Socjologia, PZWS, Warszawa 1972, s. 105.
19  Tamże, s. 104.
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3. Kultura osobista w środowisku pracy
We współczesnych realiach aktywność zawodowa to jedna z najistotniejszych sfer 

działalności człowieka w ramach każdej wspólnoty. Stąd rację mają ci, który podkre-
ślają, że zagadnienie kultury osobistej w stosunkach pracy „jest bardzo poważne. Bez 
znajomości podstawowych zasad obowiązujących w społeczeństwie bardzo trudno jest 
funkcjonować. Przecież od każdego z nas zawsze wymaga się odpowiedniego zacho-
wania. W pracy jest to być może nawet bardziej znaczące”20. Szczególnie, iż nasza ak-
tywność zawodowa coraz częściej zachodzi w obrębie międzynarodowych i międzykul-
turowych środowisk pracy. W wielu społeczeństwach kultura osobista postrzegana jest 
jako zasadniczy komponent stosunków pracowniczych. Z tego powodu, jak przekonują 
specjaliści, członkowie zespołów i firm działających „na rynkach międzynarodowych 
powinny uwzględniać czynniki społeczno-kulturowe, które […] odgrywają istotną rolę. 
Do najistotniejszych elementów […] należy zaliczyć: hierarchię wartości […] problemy 
związane z kwestią poprawności językowej, poprawność polityczną oraz konwencje 
kulturowe”21 cenione w danym gremium zawodowym. 

Odpowiedni poziom kultury osobistej jest – jak pokazują różnorodne badania socjo-
logiczne – powszechnie cenionym wyróżnikiem danego podmiotu. „Człowiek, którego 
charakteryzuje wysoka kultura osobista, jest postrzegany przez innych pozytywnie, jako 
ktoś, komu można zaufać i warto się do niego zbliżyć”22. Zdecydowanie ułatwia to roz-
wój kariery oraz osiągniecie zawodowego sukcesu. Walor ten może być czynnikiem roz-
strzygającym np. o zatrudnieniu kogoś na danym stanowisku, a następnie o przyznaniu 
awansu, nagrody bądź innej gratyfikacji finansowej. 

Praktycy, zajmujący się oceną indywidualnej kultury osobistej, wśród jej wyznaczni-
ków wymieniają przede wszystkim: 

- walory intelektualne przesądzające o odpowiedniej sprawności procesów myślenia 
(np. analizy, syntezy);

- wrażliwość emocjonalną objawiającą się m. in. jako tolerancja i wyrozumiałość w 
stosunkach międzyludzkich, ale także jako umiejętność panowania nad swoimi emocjami 
i temperamentem; 

- odpowiednio ukierunkowany rozwój osobowości obejmujący m. in. określone posta-
wy i ideały życiowe oraz zawodowe;

- postępowanie i zachowywanie zgodne z obowiązującym kanonem dobrych obycza-
jów i manier;

- takt, szacunek i okazywanie zainteresowania w kontaktach interpersonalnych oraz 
inne aspekty kultury języka; 

- gotowość udzielenia pomocy osobom tego potrzebującym, stosowanie godziwych 
metod działania w podejmowanych aktywnościach;

- walory etyczne (respektowanie wartości, zasad i norm postępowania społeczno-mo-
ralnego);

-  dbałość o zdrowie oraz troskę o odpowiedni wygląd i higienę osobistą; 

20  http://www.kluczdokariery.pl/twoja-kariera/poradnictwo-zawodowe/psychologia-pracy/art,12,savoir-vivre-
w-biznesie-cz-i-wysoka-kultura-osobista-pomaga-w-karierze.html, dostęp z dn. 15.04.2019.

21  K. Wach, Różnice kulturowe a prowadzenie międzynarodowej działalności gospodarczej [w:] J. Rokicki, M. Banaś, 
Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 327-328.

22  K. Ornacka, Od socjologii do pracy socjalnej. Społeczny fenomen dzieciństwa, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Kraków 2013, s. 181.
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- otwartość w kontaktach interpersonalnych oraz umiejętność współdziałania i 
współżycia z innymi23. 

Poszukując pracowników, różnorodne ciała rekrutacyjne, wśród wielu precyzyjnych 
oczekiwań, zazwyczaj wymieniają dość ogólnie sformułowane kryterium „nienagannej 
kultury osobistej” lub „wysokiego poziomu kultury osobistej”. Specjaliści w zakresie 
poradnictwa zawodowego przekonują, że wysoka kultura osobista – zaakcentujmy po-
nownie – jest wręcz niezbędna do rozpoczęcia kariery i odniesienia sukcesu w biznesie24. 
Jak widomo, „człowiek cechujący się wysoką kulturą osobistą zazwyczaj jest szanowany 
[…] przez zbiorowość oraz utrzymuje dobre i pozytywne stosunki”25 z innymi członkami 
kręgu pracowniczego. We współczesnych realiach rynku pracy nie może więc nikogo 
dziwić, iż obok stricte profesjonalnych zdolności oraz kompetencji danej jednostki, osią-
gniętego przez nią wykształcenia i doświadczenia zawodowego, zgromadzonych dyplo-
mów i certyfikatów, bierze się również pod uwagę jej kulturę osobistą. 

W procesach rekrutacji i oceny stosuje się zatem narzędzia, przy pomocy których 
określa się poziom kultury osobistej potencjalnego pracownika. Temu celowi służą np. 
testy rekrutacyjne, badające kulturę osobistą kandydatów ubiegających się o określone 
stanowisko26. Po wypełnieniu testu oblicza się zgromadzoną przez „testowanego” liczbę 
punków i na tej podstawie klasyfikuje się go jako jednostkę charakteryzującą się wy-
sokim, średnim bądź niskim poziomem kultury osobistej. Odwołując się do jednego z 
testów kultury osobistej, zamieszczonego na stronie internetowej poświęconej szeroko 
ujmowanej karierze oraz rozwojowi zawodowemu, można ukazać modelowy przykład 
reprezentanta danego poziomu kultury osobistej27. Zgodnie z zamieszczonym opisem, 
jednostka o wysokim poziomie kultury osobistej „potrafi zachować się adekwatnie do 
sytuacji, dzięki czemu postrzegana jest jako osoba uprzejma i opanowana. W pracy robi 
wrażenie profesjonalisty […] Okazuje szacunek osobom, które spotyka – niezależnie od 
kontekstu sytuacyjnego. Wie jak się zachować, by nie sprawić przykrości innym, nawet 
wtedy, gdy osoby te różnią się od niej pod wieloma względami. Dzięki temu, że jest 
uprzejma w stosunku do większości osób, utrzymuje pozytywne kontakty z innymi”28. 
Warto zauważyć, iż wyżej wskazane przez praktyków cechy: uprzejmość, opanowanie, 
szacunek czy unikanie wyrządzania komuś przykrości, kojarzą się przede wszystkim z 
najogólniej pojmowaną ogładą lub tzw. „dobrym wychowaniem” danego człowieka. Jest 
to rozumienie kultury osobistej bliższe raczej potocznej optyce niż ujęciom o charakterze 
naukowym, proponowanym w obrębie rozważań humanistycznych, społecznych i kultu-
rowych. Odzwierciedla ono perspektywę tzw. zwykłego człowieka, który zbiorczo anali-
zując kontakty pracownicze, podnosi przede wszystkim znaczenie przymiotów ludzkich 
mających ułatwiać codzienne relacje i współżycie społeczne. Wysoki poziom kultury 
osobistej koresponduje tu zatem z czymś, co w sumie określa się jako dobrze opanowany 
i przestrzegany kanon obowiązującego w środowisku pracowniczym savoir vivre’u. 

Osoba, która w omawianym teście uzyskała wynik średni „odznacza się przeciętnym 

23  http://www.managermagazine.pl/co-sklada-sie-na-kulture-osobista/, dostęp z dn. 17.04.2019.
24  http://www.kluczdokariery.pl/twoja-kariera/poradnictwo-zawodowe/psychologia-pracy/art,12,savoir-vivre-

w-biznesie-cz-i-wysoka-kultura-osobista-pomaga-w-karierze.html, dostęp z dn. 17.04.2019.
25  http://www.mentora.pl/psychologia/test-rekrutacyjny-kultura-osobista, dostęp z dn. 17.04.2019.
26  Zob. np. https://www.karierawfinansach.pl/testy-rekrutacyjne/umiejetnosci/kultura-osobista-10-pytan/10, dostęp 

z dn. 17.04.2019.
27 http://www.mentora.pl/psychologia/test-rekrutacyjny-kultura-osobista, dostęp z dn. 17.04.2019.
28  Tamże.
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poziomem kultury osobistej. Zazwyczaj potrafi zachowywać się adekwatnie do sytuacji, 
w której się znajduje […] Okazywanie szacunku innym jest dla niej sprawą ważną, ale nie 
najważniejszą. Może więc wybiórczo okazywać szacunek osobom, które spotyka, zależnie 
od przewidywanych korzyści. Swoją postawę często uzależnia od kontekstu sytuacyjnego. 
Potrafi robić wrażenie profesjonalisty, jednak są sytuacje, gdy nie do końca panuje nad 
swoimi emocjami […] Utrzymuje pozytywne kontakty z wybranymi osobami, ale zdarza 
jej się być nieuprzejmą w stosunku do osób, których nie darzy sympatią”29. Jest to opis 
człowieka o nierównych manierach, którego cechuje dość powierzchowna kindersztuba, 
zarezerwowana – jak się wydaje – dla tych, którzy jawią mu się jako postacie ważne lub 
przyjemne w codziennym obcowaniu. Inni natomiast mają okazję doświadczyć niezbyt 
uprzejmego traktowania. Ponownie podkreślmy, iż przy tej okazji nie rozpatruje się np. 
kulturalnych zainteresowań i preferencji badanego podmiotu, jego faktycznego uczest-
nictwa w kulturze oraz kompetencji kulturowych. Zamiast tego akcentowana jest kwestia 
przestrzegania – niejednokrotnie tylko czysto fasadowych – rytuałów i zachowań, które 
mogą być mniej lub bardziej skutecznie „odgrywane” przez osobę zupełnie oderwaną od 
kultury traktowanej, zgodnie z postulatem A. Tyszki, jako afirmacja i kult wartości. 

Uzyskanie niskiego wyniku testu świadczy o niskim poziomie kultury osobistej. 
Jednostka o niskiej kulturze osobistej „nie zawsze potrafi zachować się adekwatnie do 
sytuacji, przez co może być postrzegana jako osoba niezbyt uprzejma lub nie panująca 
nad swoimi emocjami. W pracy może przedkładać osobiste uprzedzenia ponad profe-
sjonalne standardy […] Zdarza się, że w jej obecności, inne osoby czują się urażone lub 
ignorowane. Jej brak uprzejmości w stosunku do części osób, może powodować konflik-
ty lub pewne trudności w relacjach interpersonalnych”30, które z oczywistych względów 
opierają się m. in. na grzecznościowych rytuałach i formach stosowanych na zasadzie 
utartej konwencji lub bezrefleksyjnej rutyny społecznej. Ponownie wypada zauważyć, iż 
kultura osobista w wyżej prezentowanym ujęciu – zdaniem autorki tekstu – w dużej mie-
rze utożsamiana jest z pewnym zespołem zasad i nawyków, które w sumie składają się 
raczej na kanon „dobrych manier” niż na osobisty, wewnętrzny świat kultury człowieka. 
Kultury rozpatrywanej z humanistycznej i społeczno-kulturowej perspektywy, a zatem 
rozumianej jako – przywołując raz jeszcze słowa E. Kaweckiego – zespół i całokształt 
wartości, których człowiek pragnie, które ceni i realizuje, co sprowadza się w istocie 
rzeczy do kultywowania życia duchowego31.

 
Zakończenie
Kultura osobista jest zjawiskiem, które możne być w ujmowane w niezwykle różno-

rodny sposób. Jest to zupełnie zrozumiałe w kontekście łatwo dziś zauważalnych zmian w 
zakresie konotacji wszelkich terminów związanych z szeroko ujmowaną kulturą. Wyraź-
nie daje się też zaobserwować, iż „krąg znaczeń pojęcia kultury poszerza się w społecznej 
świadomości o takie określenia, jak: kultura społeczna, artystyczna, moralna, polityczna, 
pedagogiczna, kultura osobista i kultura bycia”32. Bez względu jednak na kwestie termino-
logiczne, od nas – uczestników kultury – zależeć będzie, jakie znaczenie przypiszemy jej 
w swoim życiu. Część z nas postrzegać ją będzie jako swego rodzaju katalog grzecznościo-

29  Tamże.
30  Tamże.
31  Tamże, s. 132.
32  K. Olbrycht, dz. cyt., s. 12.
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wych reguł i rytuałów ułatwiających codzienne relacje społeczne. Dla innych natomiast 
kultura osobista pozostanie tym aspektem kultury, który łączy się z duchowym rozwojem 
człowieka. Wówczas kultura osobista – będąc najsilniej zintegrowanym z podmiotem 
fragmentem kultury – odpowiadać będzie za humanistyczny rdzeń kogoś, kto poprzez 
swoją afirmację wartości kulturowych, współtworzy określony ład społeczno-kulturowy. 
Pozostaje otwartą kwestią, która perspektywa – potoczna czy też humanistyczna i społecz-
no-kulturowa – stanie się ostatecznie dominująca we współczesnym świecie. 

Streszczenie:
Celem artykułu jest analiza wybranych zagadnień dotyczących pojmowania i znacze-

nia kultury osobistej w społecznych relacjach człowieka. W jego początkowej części po-
ruszono problematykę szeroko ujmowanej kultury, ładu społeczno-kulturowego oraz kul-
turowych wartości. W zasadniczym fragmencie rozważań przedstawiono potoczne ujęcie 
kultury osobistej (ukazane przede wszystkim w kontekście współczesnych stosunków 
pracy) oraz rozumienie tego zjawiska w obrębie refleksji humanistycznej i społeczno-
-kulturowej. Obie te perspektywy ukazano jako rozmijające się treściowo i zakresowo. 
Potoczne ujęcie kultury osobistej potraktowane jest w tekście jako stanowisko uprosz-
czone oraz nie wystarczające dla oddania procesów duchowego rozwoju człowieka i jego 
wspólnoty społecznej. 

Słowa kluczowe: kultura osobista, humanizm, społeczeństwo, wartości. 
 
Summary:
Personal culture in the colloquial, humanistic and socio-cultural perspective
The aim of the text is to analyze selected issues regarding the understanding and mean-

ing of personal culture in the social relations of man. In its introductory part discussed 
the issues of broadly understood culture, socio-cultural order and cultural values. In the 
key passage of the text presented a colloquial approach to personal culture (shown in 
the context of contemporary labor relations) and an understanding of this phenomenon 
within the humanistic and socio-cultural reflection. Both these perspectives were shown 
as different in terms of content and scope. The colloquial approach to personal culture is 
treated in the text as a simplified understanding and not sufficient to reflect the processes 
of spiritual development of man and his social community.

Keywords: personal culture, humanism, society, values.
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Ewaluacja pozycji ojca rodzinie
 Rodzina to podstawowa komórka społeczne, czyli fundamentalny ,konstytutywny ele-

ment i główny budulec każdego społeczeństwa1 .Człowiek z natury powołany jest do życia 
we wspólnocie, a pierwszą wspólnotą, w której przychodzi na świat, w której się kształ-
tuje i którą potem sam zakłada jest właśnie rodzina. Określenie dzisiaj podstawowego 
pojęcia pedagogicznego, jakim jest rodzina ,jej społecznego obrazu, a więc to czym jest 
i czym powinna być współczesna rodzina, nastręcza wiele trudności przedstawicielom 
wielu dyscyplin naukowych, głównie psychologom i socjologom2. O wieku rodziny, jej 
znaczeniu, potrzebach i problemach mówił Jan Paweł II w licznych tekstach poświęco-
nych temu zagadnieniu3. Nasza osobowość oraz poczucie własnej wartości kształtuje się 
od najmłodszych lat życia. Tworzy ona bazę zachowań, decyzji, oraz relacji z innymi 
ludźmi. Każda jednostka funkcjonująca w społeczeństwie pełni w nim określone role, wy-
nikające z przyznawanego jej statusu społecznego4. Na ten szczególny proces wpływają 
różne czynniki. Jednak pierwszym i najbardziej znaczącym z nich jest stosunek naszych 
rodziców do siebie nawzajem oraz do własnych dzieci. W związku z funkcjonowaniem w 
różnych grupach społecznych każdy człowiek pełni określone role społeczne. Do takich 
właśnie ról należą role rodziców i dzieci. Nie są one jednak czymś stałym i na przestrzeni 
wieków ulegały wielu przeobrażeniom. W licznych kulturach i społecznościach role ko-
biety i mężczyzny, matki i ojca są ściśle rozgraniczone i określone. W kulturze europej-
skiej przez wieki również istniał dość ścisły podział w tym zakresie5. Kulturowe wzorce i 
reprezentacje ojcostwa ewoluowały powoli. Bardzo długo funkcjonował w rodzinie mo-

1  T. Szlendak., Socjologia rodziny, ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010, s.95.
2  J. Izdebska., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku, Białystok 2000, s.11.
3  A. Sorkowicz., Wychowanie w rodzinie – nauczaniu Jana Pawła II, [w:] W. Korzeniowska, U. Szuścik., Rodzina. 

Historia i współczesność, Kraków 2010, s.48.
4  D. Gębuś., Rodzina tak, ale jaka, Warszawa 2006, s.6.
5  W. Kołodziej., Rola ojca w życiu rodziny i dziecka, [w:] I. Janicka (red), Rodzice i dzieci w różnych systemach 

rodzinnych, Kraków 2010, s.35.
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del patriarchalny będący spuścizną kultury starożytnej Grecji i Rzymu, a chrześcijaństwa. 
Jego charakterystyczną cechą była silna pozycja ojca, który był głową rodziny oraz jej 
reprezentantem na zewnątrz w życiu społecznym i publicznym. Władza ojca wewnątrz 
rodziny odznaczała się silnym autorytetem i przyznawała mu funkcję sędziego w spra-
wach rodzinnych. Miał on decydujący wpływ na przyszłe losy poszczególnych członków 
rodziny, a jego podstawowym zadaniem było zabezpieczenie materialnego bytu rodzinie6. 

Sytuacja ta spowodowała, że życie rodzinne zaczęło koncentrować się przede wszyst-
kim wokół matki, która przebywała na co dzień w domu i kierowała życiem rodzinnym. 
Koniec tradycyjnego, patriarchalnego modelu rodziny przygotowywany był przez wiele 
różnych przemian historycznych. Za punkt zwrotny tego procesu uznaje się zakończenia 
II wojny światowej, kiedy ojcowie powrócili do domów, będąc niemal obcymi ludźmi w 
stosunku do swoich dzieci, wychowywanych przez samotne matki. Przed ojcem stanęły 
więc nowe zadania, musiał stać się ojcem-wychowawcą. Największe zmiany w kultu-
rze ojcostwa zaszły na Zachodzie na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Potrzebna była zatem nowa koncepcja ojcostwa według nowego wzoru 
męskości, która dała szansę współczesnemu mężczyźnie pełnienia dojrzałych ról mę-
skich męża i ojca. Według niej młody mężczyzna jest wrażliwy, a jego relacje z dziećmi 
mają charakter bardziej ekspresyjny i uczuciowy. Nie można jednak stwierdzić, że ojciec 
przejął rolę matki, która do tej pory kształtowała uczuciową atmosferę w domu. Sto-
sunki między ojcem a dzieckiem opierają się bowiem na niepowtarzalnej, jakościowo 
odmiennej więzi i nie można ich porównywać z więzią matki i dziecka. 

Współczesna rola ojca 
Ojciec nie pełni w dzisiejszych czasach roli autorytarnej, jest raczej strażnikiem rodzin-

nego bezpieczeństwa7. Ojcostwo nie rozpoczyna też w chwili pojawienia się dziecka w 
rodzinie, ale już w czasie planowania potomstwa. Współczesny ojciec towarzyszy kobie-
cie we wszystkich ciążowych zabiegach i przygotowaniach, często jest również obecny w 
trakcie porodu. Rola ojca jest więc niepodważalna. Ma on być przede wszystkim wycho-
wawcą a to zadanie jest analogicznie do biologicznego zrodzenia dziecka przez matkę. 
Rolą ojca jest więc wytwarzanie w rodzinie atmosfery bezpieczeństwa, uczestniczenie 
we wszystkich aspektach życia rodzinnego8. Konieczność uczestniczenia ojca w procesie 
wychowania dziecka uznawana jest za jedną z podstawowych prawd pedagogicznych 
znanych od najdawniejszych czasów. Zagadnienie wpływu ojca na rozwój psychiczny 
dziecka jest więc coraz lepiej opisanym zagadnieniem przez literaturę naukową. Liczne 
badania wskazują, iż w miarę rozwoju dziecko spostrzega u ojca coraz więcej cech, które 
mu imponują i staje się on dla niego atrakcyjną osobą, wartą naśladowania. Naśladując 
ojca dziecko uczy się funkcjonowania w społeczeństwie i przestrzegania zastanych tam 
reguł9. Żyjemy w okresie, w którym widoczne jest załamanie fundamentalnych podstaw 
rodziny. Niejednokrotnie się zdarza, że jedno z rodziców opuszcza swoich bliskich z 
różnych powodów. Niestety, najczęściej tą osobą jest ojciec. Popularne jest dzisiaj robie-
nie kariery, a w tym wyścigu dzieci zostają zepchnięte na dalszy plan. W innych przy-
padkach, nawet jeżeli ojciec jest obecny w domu, często nie radzi sobie ze swoją rolą, 

6  K. Pospiszyl.,  Ojciec a rozwój dziecka, Warszawa 1980, s.67.
7  K. Pospiszyl., Problemy Rodziny ,Warszawa 1996, s.17. 
8  J.  Delumeau., D. Roche., Historia ojców i ojcostwa, Warszawa 1995, s.390.
9  Z. Gaś., Psychologia wychowawcza stosowana, Lublin 1995, s.126.
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gdyż często brakuje mu pozytywnych wzorców dobrego ojca. ponieważ jego ojciec też 
nie umiał angażować się w wychowanie dzieci, a jego rola ograniczała się wyłącznie do 
finansowego zabezpieczania bytu rodziny. Takie wzorce często powielane są przez ko-
lejne pokolenia. Obecność ojca w procesie wychowania jest ważna i konieczna, niemal 
niemożliwa do zastąpienia. Ojciec dostarcza dziecku takich bodźców i wzorów w jego 
rozwoju społecznym i moralnym, których nie może zaoferować mu matka10. 

Powszechnie uważa się, że miarą dojrzałości każdego mężczyzny, bez względu na to, czy 
założył rodzinę czy też nie, jest wymiar jego ojcostwa. W postawie ojcowskiej w stosunku 
do swoich dzieci, a także innych ludzi, mężczyzna w pełni wyraża samego siebie i siebie 
urzeczywistnia. Współcześnie wiele się słyszy i mówi o kryzysie ojcostwa i kryzysie męż-
czyzny. Zauważa się także pewien niepokojący trend, że kobiety stają się bardziej męskie, 
a mężczyźni zniewieściali. Ojciec ma jednak do spełnienia w rozwoju dziecka specyficzną, 
niezwykle ważną i trudną funkcję. Skomplikowany proces wychowania dzieci jest z góry 
skazany na niepowodzenie, jeżeli dzieci pozbawione są wpływu wychowawczego ojca. Oj-
ciec ma za zadanie wnieść w życie dziecka pierwiastek stabilizacji wewnętrznej, koniecznej 
dla prawidłowego rozwoju. Autorytet ojca zależy od jego postawy i zaangażowania w rolę 
wychowawczą. Ojciec staje się autorytetem wtedy, gdy jest obecny i kiedy jest wzorem11. 
Ojcem jest mężczyzna, który miał biologiczny udział w poczęciu dziecka ale istnieje rów-
nież prawna definicja ojcostwa, która mówi, że ojcem jest ten, któremu dziecko jest prawnie 
przypisane. Oprócz fizycznego i prawnego aspektu ojcostwa istnieje również psychiczno 
– społeczno -duchowy aspekt ojcostwa, który wiąże mężczyznę w sposób głęboki i trwały 
z rodziną. Mężczyzna aktualizuje swoje ojcostwo, nadając mu nowy wymiar dzięki trwałej 
więzi z kobietą, która jest jego żoną, pomocą odpowiednią w zamyśle Bożym, czyli part-
nerką jego życia, a zwłaszcza matką ich dzieci. Ojcostwo opiera się głównie na duchowej 
więzi. Relacje między ojcem i dzieckiem ubogacają obie strony. Mężczyzna ma zapewnić 
warunki rozwoju rodziny i czuwać nad wszechstronnym rozwojem wszystkich jej człon-
ków. Zadaniem każdego mężczyzny jest również utrzymanie i ochrona rodziny. Jednak w 
obecnej rzeczywistości w wielu rodzinach ojciec przestał być jedynym żywicielem i coraz 
częściej spotkać można rodziny, w których oboje małżonkowie pracują zawodowo poza 
domem. Wówczas ojciec powinien nauczyć swoje dzieci szacunku dla własnej pracy, dla 
pracy jego matki i innych ludzi. Współcześnie inaczej wygląda ochrona rodziny. Chodzi już 
nie tylko o jej ochronę przed agresją zewnętrzną czy katastrofą losową, lecz także o ochronę 
przed różnorodnymi wpływami destrukcyjnymi, jakie zagrażają rodzinie ze strony świa-
ta współczesnego, na płaszczyźnie moralnej, społecznej, politycznej czy duchowej. Fakt 
postrzegania mężczyzny już nie tylko jako wojownika, władcy czy twórcy nie powinien 
już budzić większego zdziwienia12. Współczesne ojcostwo wymaga współpracy kobiety i 
mężczyzny w okresie przygotowania do małżeństwa, jak też w późniejszym życiu małżeń-
skim i rodzinnym. Jeżeli mężczyzna ma być wiernym ojcem i pełnić wychowawczą rolę 

10  J. Witczak., Ojcostwo bez tajemnic, Warszawa 1987, s.16.
11  W książce poświęconej problematyce ojcostwa W. Półtawska, Płciowość jako dar i zadanie, [w:] D. Kornas–Biela  

(red.)., Oblicza ojcostwa,  Lublin 2001, s. 235. Jerzy Witczak: „obecność ojca w procesie wychowania jest nie tylko 
ważna i konieczna, ale praktycznie niemożliwa do zastąpienia. Ojciec, bowiem dostarcza dziecku tych bodźców wzorów 
w jego rozwoju społecznym i moralnym, których matka nie może zupełnie lub w tak szerokim zakresie jemu oferować.”

12  E. Głowacka-Sobiech., Odkrycie mężczyzny i jego roli w społeczeństwie jako efekt postmodernistycznego nurtu 
narracji w filozofii historii, [w:] E. Głowacka-Sobiech., J. Gulczyńska., Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie-
ewolucja ról  w kulturze polskiej i europejskiej, Poznań 2010, s.8.
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w rodzinie, musi wykazać się dojrzałością osobową i wewnętrzną spójnością i harmonią w 
postawie wobec obowiązków małżeńskich, rodzinnych i zawodowych. 

Mechanizmy kształtowania osobowości w rodzinie
Twórca psychoanalizy Zygmunt Freud twierdził, że w procesie kształtowania osobo-

wości dziecka ojciec odgrywa zasadniczo najważniejszą rolę, głównie w kształtowaniu 
mechanizmów funkcjonowania najwyższej warstwy osobowości. Przyjął, że istnieją dwie 
przeciwstawne sobie struktury motywacyjne osobowości człowieka. Pierwszą stanowi 
sfera, nastawiona przede wszystkim na zaspokojenie biologicznych potrzeb. Drugą, krań-
cowo przeciwstawną warstwą osobowości jest surowy cenzor moralny, potocznie zwany 
sumieniem .Obie warstwy osobowości, posiadające krańcowo różne motywy, doprowa-
dzają do wewnętrznych konfliktów w zakresie ukierunkowania motywacji i postępowania 
jednostki. Konflikt ten może złagodzić trzecia warstwa osobowości, zwana „ego”. Zda-
niem Freuda „ego” jest mediatorem, który w sposób racjonalny godzi dwie przeciwstaw-
ne tendencje. Przystosowanie społeczne następuje drogą odpowiedniego ukształtowania 
przez otoczenie społeczne w ciągu pierwszych pięciu lat życia dziecka kształtowania się 
dwóch warstw osobowości, mających wpływ na ukierunkowanie energii napędowej psy-
chiki człowieka, Obie są wynikiem odpowiedniego oddziaływania społecznego rodziców 
we wczesnym dzieciństwie13. Rolę szczególną w tym obrazie spełnia właśnie ojciec po-
przez stosowanie odpowiednich oddziaływań wychowawczych oraz własnej postawy ży-
ciowej. Freud zaobserwował, iż dziecko w pewnym okresie swojego rozwoju zauważa, 
że matka oprócz niego darzy miłością także ojca, z tego powodu staje się o nią zazdrosne 
tworząc wówczas kompleks Edypa lub Elektry. W miarę rozwoju psychoanalizy tę kon-
cepcję zaczęto rozumieć mniej dosłownie, ale analizując ją przez pryzmat etapów doj-
rzewania osobowego dziecka stwierdzono, że wzajemne relacje matki i ojca mają istotny 
wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka i jego rozwój psychiczny i społeczny. 
Dobry ojciec pozytywne oddziaływanie na rozwój społeczny swego dziecka i aktywnie 
uczestniczy w procesie jego wychowania dziecka. Powinien więc interesować się dziec-
kiem, aby wzbudzić u niego uczucie przywiązania do swej osoby i chęć naśladowania 
siebie, a co za tym idzie, konsekwentnie przestrzegać głoszonych i respektowanych przez 
siebie postaw. Od tego zależy, czy będzie on reprezentował pozytywne wartości społecz-
ne. Dzieci, które wychowują się bez ojca lub też wychowuje je ojciec wykazujący niedoj-
rzałą postawę, nie osiągają nigdy takiego stopnia dojrzałości społecznej, aby odczuwać 
konieczność zdobycia miłości ojcowskiej, co w konsekwencji często powoduje, że mogą 
pozostać ludźmi niedojrzałymi społecznie, nie tylko mającymi problemy w relacjach, ale 
przede wszystkim nie potrafiącymi spełniać w przyszłości roli ojca. Miłość ojcowska i 
macierzyńska różnią się od siebie, przede wszystkim w tym, że matka żywi do dziecka 
miłość bezwarunkową i pozostaje z nim w bliższym związku. Natomiast ojciec jest po-
zbawiony związku biologicznego z dzieckiem i nie posiada „danej z natury” umiejętności 
kochania jego tylko dlatego, że jest to jego dziecko. Miłość ojcowska jest warunkowa, 
to znaczy, że jest wywołana przez różne czynniki, które są zdeterminowane określonymi 
cechami zachowania się dziecka. Przede wszystkim nie jest bezwarunkowa. Ojciec ko-
cha dziecko dlatego, że spełnia ono jego oczekiwania, kocha te cechy, które są zgodne z 
jego wymaganiami. Od matki różni się też tym, że jego miłość może osłabnąć lub zanik-
nąć w okresie dorosłości dziecka. Wszystkie te cechy nie oznaczają jednak, że ojcowska 

13  K. Pospiszyl., Ojciec a rozwój dziecka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, s. 15.
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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 postępować14. Ojciec ma za zadanie pomagać dziecku w przezwyciężaniu ego-
centryzmu, uczyć odpowiedzialności. Ma stwarzać stymulatory rozwoju społecznego. Do 
współczesnych kierunków psychologii zajmujących się rolą ojca zaliczyć można również 
teorię uczenia, wywodząca się z behawioryzmu. Behawioryści na podstawie badań nad 
zwierzętami ustalili szereg doniosłych prawidłowości w zakresie zrozumienia niektórych 
aspektów stosunku ojca do dziecka. Dziecko poprzez proces wychowawczy uczy się 
określonych zachowań, postaw, przyswaja system norm, zakazów i nakazów. Behawio-
ryści uważali, że dziecko uczy się zachowań przede wszystkim od swojego najbliższego 
otoczenia, czyli od matki i ojca. Zwracali uwagę na rolę kar i nagród, które stanowią 
wzmocnienie właściwych zachowań oraz wyeliminowanie nieakceptowanych. W ramach 
koncepcji psychologicznych poznawczych wyróżnia się uczenie się poprzez naśladowanie 
wzorów. Behawioryści nie przypisują ani ojcu, ani matce żadnej „specjalnej” roli. Według 
teorii uczenia społecznego siła oddziaływania danego rodzica na dziecko uzależniona jest 
od zgodności płci rodzica i dziecka. Jedna z właściwości modela czyniąca jego zachowa-
nie podobnym wypływa z faktu podobieństwa do niego. Płeć jest, więc w tym przypadku 
czynnikiem wydatnie przyspieszającym modelowanie, tzn. ojciec bywa najważniejszym 
modelem dla chłopca, matka zaś dla dziewczynki. Józef Rembowski przedstawia poglądy 
M. Johnsona – amerykańskiego psychologa, który rozważając wpływ stosunków między 
ojcem i synem oraz ojcem i córką na rozwój ich osobowości stwierdza, że ojciec dodaje 
specyficznie żeńskich i męskich elementów do tworzenia się zarówno męskiej, jak i kobie-
cej ekspresji poprzez własne zachowanie się, odpowiednie nagradzanie, okazywanie po-
chwały, aprobaty. Albert Bandura twórca teorii uczenia społecznego uważa, że człowiek 
uczy się przez naśladowanie zachowań innych ludzi i konsekwencji tych zachowań. Jest to 
rodzaj uczenia się społecznego zwany modelowaniem. Ojciec może więc stać się wzorem 
osobowym dla dziecka, jego modelem. Szczególnie istotnym modelem zachowań stanowi 
ojciec dla swego dziecka. Z dotychczasowych badań empirycznych wynika dość jedno-
znacznie, że spośród wszystkich możliwych modeli, z jakimi styka się dziecko wycho-
wywane w środowisku rodzinnym, najwięcej cech przyspieszających proces modelowa-
nia mają rodzice. Rodzice i osoby z najbliższego otoczenia dziecka dostarczają, bowiem 
pierwszych tym samym najbardziej trwałych wzorów naśladowania. Specyficzna rola ojca 
polega też na tym, że w wypadku jego oddziaływania na córki mamy też do czynienia z 
modelowaniem. Pomimo tego, że córka na ogół więcej cech zachowania przyjmuje od 
matki, to jednak szereg cech zachowania się przejmuje również od ojca. Do tych cech na-
leży przede wszystkim zrównoważenie psychiczne. W życiu codziennym najczęściej wy-
raża się to w sprawiedliwym, bezemocjonalnym osądzie konkretnych zdarzeń i faktów15.

Wizerunek ojca w procesie wychowania
Wpływ ojca na rozwój dziecka dokonuje się dwoma drogami. Pierwsza z nich to droga 

pośrednia, przez osobę matki. Aby być dobrym ojcem, trzeba najpierw być dobrym mężem. 
Druga droga wpływów ojca na dziecko prowadzi przez bezpośredni udział w codziennych 
osobistych kontaktach z dzieckiem. Aby być dobrym ojcem i mężem, trzeba najpierw stać 
się dojrzałym, odpowiedzialnym mężczyzną. Gdy mężczyzna w pełni akceptuje ojcostwo 

14  K. Pospiszyl., O miłości ojcowskiej, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa1986, s.9.  
15  K. Pospiszyl., Ojciec a rozwój dziecka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, s. 56.
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jest zobowiązany do tego, by stawać się wzorem dla swoich dzieci i świadomie na nie wpły-
wać. Udział ojca w procesie wychowania jest czynnikiem wprowadzającym w atmosferę 
domową element ładu i systematyczności, konsekwencji i wytrwałości. Są to cechy nie-
zmiernie ważne we wdrażaniu dzieci do przestrzegania zasad moralnych, a także w proce-
sie wychowania religijnego. Wizerunek ojca w oczach dziecka wywiera przemożny wpływ 
na dziecięcą psychikę i sposób postrzegania przez nie świata. Dziecko tworzy sobie obraz 
Boga w dużej mierze na podstawie obrazu własnego ojca. Swoje relacje z Bogiem kreuje na 
wzór swych kontaktów z ojcem. Kształtowanie osobowości człowieka ma swój początek w 
rodzinie. Stanowi kontekst najintensywniejszych procesów rozwojowych człowieka ,które 
trwają w ciągu całego życia, również poza rodziną, jednak nigdy nie są już tak nasilone. Oj-
ciec, który pragnie właściwie spełniać swoje powołanie bycia ojcem powinien koniecznie 
budować i chronić swój autorytet ojca. Józef Augustyn uważa, że „mężczyzna zakładający 
rodzinę winien być świadom potrzeby zbudowania swojego autorytetu, gdyż bez uznania 
w rodzinie nie może on mieć realnego wpływu na dzieci”. Opisuje również konsekwencje 
braku autorytetu. Niekiedy „z powodu braku uznania, ojcowie wycofują się z życia rodzin-
nego i całe wychowanie dzieci oddają w ręce matki. Są mężczyźni, którzy usiłują brak re-
alnego autorytetu zastąpić siłą i despotyzmem: krzykiem, stwarzaniem sytuacji zagrożenia 
i lęku, nieadekwatnym do przewinienia karaniem, nieuzasadnionym ograniczaniem wolno-
ści dzieci16. Jeśli ojciec chce, by jego dziecko w dorosłym życiu było pewne siebie, zdecy-
dowane i znało swoją wartość powinien spędzać z nim jak najwięcej czasu, uczestniczyć w 
codziennych zabawach, zajęciach i przede wszystkim chwalić go za sukcesy, które osiąga. 
Dzieci w każdym wieku najbardziej potrzebują uznania ze strony ojca i świadomości, że 
jest z nich dumny. Miłość ojca powinna się różnic od miłości matki. Matka jest zazwyczaj 
emocjonalnie związana ze swoim dzieckiem i kocha bezwarunkowo. Ojciec powinien ko-
chać inaczej i właśnie takiej innej niż matczynej, bo ojcowskiej miłości oczekują od niego 
dzieci. Cechy miłości ojcowskiej to warunkowość, konkretne oczekiwania, wymagalność, 
krytycyzm ale także zanikanie czyli stopniowe osłabianie uczuć ojcowskich lub ich zanik, 
gdy dziecko osiągnie pełną dojrzałość. Być kochającym ojcem, to dawać dziecku oparcie 
i miłość, nie chronić go przed trudnościami, pozwolić odnosić własne sukcesy i pokony-
wać trudności, ukazywać perspektywę wartościowych działań i uczyć wychodzenia poza 
własny egoizm. Miłość trzeba okazywać w języku zrozumiałym dla dziecka. Brak czasu ze 
strony ojca odbierany jest przez dziecko jako brak miłości ze strony ojca. Czas spędzony z 
dzieckiem pozwala też na wychowywanie . 

Rola ojca w życiu córki 
Zmiany społeczno gospodarcze, jakie można obserwować na przestrzeni ostatnich dzie-

sięcioleci, doprowadziły do wyraźnych zmian w strukturze małżeństwa i rodziny, w sposobie 
realizacji ról małżeńskich i rodzinnych oraz w sferze wzajemnych oczekiwań partnerów17. 
Współcześni rodzice posiadają już wiedzę o tym, jak ważna jest rola ojca w wychowaniu 
syna. Stereotyp głosi, że mężczyźni najczęściej oczekują przyjścia na świat syna. Być może 
przyszli ojcowie myślą, że łatwiej dogadają się z chłopcem, zapewne przyszłym piłkarzem, 
rajdowcem, czy tenisistą. Wciąż zbyt mało poświęcamy uwagi problemowi kształtowania 
się osobowości córki pod wpływem ojca, niewiele wiemy o tym, co się dzieje, gdy ojciec 
jest nieobecny w jej życiu. By zrozumieć, jak bardzo złożony jest to problem, musimy 

16  J. Witczak., Ojcostwo bez tajemnic, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987, s.26.
17  T. Rostowska., Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Kraków 2008, s.135.
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przede wszystkim dostrzec, jakie potrzeby są w każdym z nas i co ma największy wpływ 
na ich zaspokojenie. Choć psychologowie podkreślają, że oboje rodzice są równie istotni w 
wychowaniu dzieci, w powszechnej opinii przyjęło się przekonanie, że to matka jest klu-
czową osobą w życiu córki. To ona pokazuje jej kobiecy świat, uczy typowych dla płci ról i 
pomaga radzić sobie z kobiecymi problemami. Najnowsze badania pokazują jednak, że rola 
ojca w wychowaniu dziewczynki jest równie ważna i ma istotny wpływ na jej dorosłe życie. 
Role pełnione przez ojca w rodzinie różnią się nieco w zależności od płci dziecka. Ojciec 
wywiera wielki wpływ na kształtowanie się osobowości córki od najwcześniejszych lat jej 
życia. Bezwzględnie pierwszym wzorem męskości dla dziewczynki jest jej tata. To na pod-
stawie jego wzorca dziewczynki tworzą sobie w głowie prawdę o wszystkich mężczyznach, 
a później dokonują również wyboru życiowego partnera. Dlatego jeśli w środowisku, w 
którym wychowuje się dziewczynka, kobiety traktowane są przez mężczyzn przedmioto-
wo, są lekceważone, wykorzystywane czy krzywdzone, w przyszłości może ona stać się 
uległą i bezbronną wobec mężczyzn kobietą. Zadaniem ojca jest więc danie świadectwa 
temu, że mężczyźni i kobiety są sobie równi. Dziewczynka obserwując jak tata traktuje 
mamę, wyrabia sobie pojęcie o tym, jak powinien wyglądać związek między dorosłą kobie-
tą i mężczyzną i czego oczekiwać i jakie postawy kształtować w swoim związku.

Córka od ojca uczy się przede wszystkim, jak układać swe relacje z mężczyznami Mię-
dzy trzecim a szóstym rokiem życia dziewczynki czują silne romantyczne przywiązanie 
do ojca, którego uważają za najprzystojniejszego i najbardziej fascynującego mężczyznę 
na świecie. Badania dowodzą, że dla dziewczynki, to tata jest najważniejszą osobą na 
świecie. To on jako pierwszy i najważniejszy mężczyzna w jej życiu kształtuje jej osobo-
wość, pokazuje świat uczuć i emocji. To tata kształtuje jej charakter, poczucie wartości i 
przyszłe poglądy na świat. To czy w przyszłości będzie pewną siebie, otwartą, samodziel-
ną kobietą, zależy w dużej mierze właśnie od niego. W gorszej sytuacji są córki ojców, 
którzy nie tylko nie nawiązują z nimi pozytywnej więzi emocjonalnej, ale wręcz je odrzu-
cają, krzyczą na nie, poniżają, czy biją. Taki ojciec wytwarza u córki nie tylko niechęć do 
poznawania psychiki mężczyzn, lecz nawet uraz w stosunku do nich, co w konsekwencji 
może odbić się niekorzystnie na całym przyszłym życiu kobiety18. Wygląd, praca i zainte-
resowania ojca, jego stosunek do żony i córki kształtują w pewnym stopniu obraz mężczy-
zny, którego córka będzie chciała w przyszłości poślubić. Dziewczynka potrzebuje zatem 
przede wszystkim ojca oddanego rodzinie, dla którego jest równie ważna jak syn19. Wyjąt-
kową rolę ojca czyni więc także fakt, że jest on pierwszym mężczyzną, którego względy 
córka pragnie pozyskać i pierwszym, który wprowadza ją w relacje z przedstawicielami 
płci męskiej. Z obserwacji jego zachowania się kształtuje więc sobie córka poglądy na 
mężczyzn w ogóle. Stąd też córki, pozbawione kontaktu i prawidłowych relacji z ojcem, 
mają mniejsze szanse na dobre wywiązanie się w przyszłości z zadań matki i żony. Rola 
staje się wyjątkowa, gdy córka wkracza w burzliwy wiek dojrzewania. Okres dojrzewania 
córki jest trudny nie tylko dla niej samej, ale także dla ojca, ponieważ przypada na dość 
niekorzystny etap w jego życiu, pełen konfliktowych napięć i problemów Jeśli relacje 
córki z ojcem zawiodły pod jakimkolwiek względem, to sytuacja taka może zaszkodzić 
w rozwoju jej kobiecości Aby ojciec z córką miał w tym okresie dobrą relację, musi z nią 
spędzać czas, dbać o dialog oparty na szczerości i otwartości, a słowa podpierać gestami, 
postawami i zachowaniami. Dlatego ojciec powinien być dla niej pełen ciepła i akcepta-

18  K. Pospiszyl., Ojciec a rozwój dziecka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, s. 57.
19  B. Spock.,  Rodzicom o dzieciach, Poznań 2000, s.52.
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cji, a nie odsuwać się od niej czy wręcz przed nią uciekać. Ważne jest aby potrafił mówić 
prosto i z miłością o takich pojęciach jak ojcostwo, macierzyństwo, współżycie, ciąża czy 
poród tak aby komunikacja z dzieckiem była sprawniejsza20.

Ojciec odgrywa w życiu córki ważną, choć całkiem odmienną rolę. Ojciec jest pierwszym 
wzorem mężczyzny dla córki. Spośród wielu zadań do wykonania jednym z najtrudniej-
szych i najpiękniejszych jednocześnie jest wychowanie dziecka. Jego zadanie jest o wiele 
bardziej skomplikowane, a jego rola niezastąpiona. Słyszy się pogląd, że łatwiej jest wy-
chować córkę niż syna, bo dziewczynki są bardziej posłuszne, pracowite, zdyscyplinowane. 
Niezaprzeczalnym faktem jest jednak, iż córki są bardzo wrażliwe na zranienia emocjo-
nalne i moralne, Mocniej przeżywają własne słabości i rozczarowania, kryzysy rodziców 
czy negatywny wpływ otoczenia. Tak jak w innych relacjach, także w relacji ojciec - córka 
problemy w komunikacji tkwią w braku werbalizacji lub w ich błędach bez rozmów na 
temat swoich radości, trosk, porażek i marzeń córka nie zrozumie troski ojca przejawiającej 
się często w zakazach, a ojciec zachowania przez które córka demonstruje własne potrzeby. 

Dziewczynki potrzebują intensywnego wsparcia obojga rodziców, nieustannych zna-
ków miłości i troski. Jednak kiedy córka przestaje być maleństwem bawiącym się lalkami i 
zaczyna mieć swoje zdanie, niejednokrotnie ojciec nie wie, jak się zachować, i zaczyna się 
wycofywać. To błąd, bo dziewczyna wchodząca w dorosły świat bardzo potrzebuje wspar-
cia ojca. Proste słowa i gesty ojca, które u dorastającej dziewczynki wpływają na kształ-
tujące się jej poczucie akceptacji siebie jako kobiety. Dziewczynka przytulana, znajdująca 
w ojcu oparcie, tworzy w swej psychice obraz siebie jako osoby wartościowej, potrzebnej, 
silnej wewnętrznie, zdolnej do radzenia sobie z problemami. Córki, które nie zaznały oj-
cowskiej czułości, nie słyszały pochwał, ale wyłącznie polecenia, i doświadczały niezado-
wolenia ojca z tego, co robiły i jakie były, mają nie tylko problemy z właściwym stosun-
kiem do mężczyzn, ale również z poczuciem własnej wartości. Stąd brak czułości i miłości 
ojca wiele dorastających dziewcząt próbuje uzupełnić, szukając ich u innych mężczyzn. 
Cechy ojca - mężczyzny będą dla niej wzorcem lub antywzorcem w poszukiwaniach, pa-
trzeniu i ocenianiu spotykanych w życiu mężczyzn. Ojciec może sprawić, że jego córka 
poprzez właściwe oddziaływanie, odpowiednie rozmowy, rozwinie w sposób pełny swoją 
kobiecość, wrażliwość, czułość, gotowość do podjęcia roli żony, matki lub sprawić, że nie 
zaakceptuje siebie, swojej roli. Miłość ojcowska, bycie ojcem to wyzwanie, któremu nie 
każdy mężczyzna potrafi sprostać. Wymaga ono bowiem poświęcenia siebie, swoich sił, 
umiejętności i przede wszystkim serca. Ale jest to również wyzwanie, które pomaga męż-
czyźnie rozwijać się, wzrastać i pokonywać własne słabości. Niektórzy ojcowie tłumaczą 
się brakiem czasu oraz tym, że pracują bardzo dużo właśnie dla dobra dzieci i w ten spo-
sób okazują im swoją miłość. Problem polega na tym, że dzieci bardziej potrzebują czasu 
spędzonego z ojcem i jego zainteresowania niż rzeczy materialnych. Każde dziecko musi 
wielokrotnie doświadczać, że ojciec go nie zawiódł, nie okłamał, był dla niego oparciem. 
Na tej podstawie buduje w sobie obraz rodzica gwarantującego bezpieczeństwo. Jednym z 
największych błędów popełnianych przez ojców jest więc ośmieszanie, trywializowanie, 
dokuczanie dziecku w sprawach dla niego ważnych. Jeśli córka zaniesie ojcu zabawkę do 
naprawy, a on to zlekceważy kilka lat później może nie chcieć rozmawiać z nim o swoich 
problemach. Zaś zakochana bez wzajemności nastolatka, jeśli nie znajdzie u ojca zrozu-
mienia, oddzieli się od niego murem. Kształtowanie osobowości człowieka ma swój po-

20  A. Gołębiowska., Emancypacja a wychowanie mężczyzn w poglądach Izy Moszczeńskiej, [w:] K. Kabacińska, K. Ra-
tajczak., Mężczyzna w rodzinie i  społeczeństwie-ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej,  Poznań 2010, s.276.
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czątek w rodzinie. Stanowi kontekst najintensywniejszych procesów rozwojowych czło-
wieka ,które trwają w ciągu całego życia, również poza rodziną, jednak nigdy nie są już tak 
nasilone21. Pozostaje nadal wiele nierozstrzygniętych zagadnień dotyczących miejsca ojca 
jakie zajmuje on we współczesnej rodzinie, roli jaką ma w niej do spełnienia22.

Streszczenie:
 Człowiek z natury powołany jest do życia we wspólnocie, a pierwszą wspólnotą, w któ-

rej przychodzi na świat, w której się kształtuje i którą potem sam zakłada jest właśnie rodzi-
na. W związku z funkcjonowaniem w różnych grupach społecznych każdy człowiek pełni 
określone role społeczne. Do takich właśnie ról należą role rodziców i dzieci. W licznych 
kulturach i społecznościach role kobiety i mężczyzny, matki i ojca są ściśle rozgraniczo-
ne i określone. Kulturowe wzorce i reprezentacje ojcostwa ewoluowały powoli. Za punkt 
zwrotny tego procesu uznaje się zakończenia II wojny światowej, kiedy ojcowie powrócili 
do domów, będąc niemal obcymi ludźmi w stosunku do swoich dzieci, wychowywanych 
przez samotne matki. Przed ojcem stanęły więc nowe zadania, musiał stać się ojcem-wy-
chowawcą. Ojciec nie pełni w dzisiejszych czasach roli autorytarnej, jest raczej strażnikiem 
rodzinnego bezpieczeństwa. Stereotyp głosi, że mężczyźni najczęściej oczekują przyjścia 
na świat syna. Wciąż zbyt mało poświęcamy uwagi problemowi kształtowania się oso-
bowości córki pod wpływem ojca, niewiele wiemy o tym, co się dzieje, gdy ojciec jest 
nieobecny w jej życiu. By zrozumieć, jak bardzo złożony jest to problem, musimy przede 
wszystkim dostrzec, jakie potrzeby są w każdym z nas i co ma największy wpływ na ich za-
spokojenie. Najnowsze badania pokazują jednak, że rola ojca w wychowaniu dziewczynki 
jest równie ważna i ma istotny wpływ na jej dorosłe życie. Ojciec wywiera wielki wpływ 
na kształtowanie się osobowości córki od najwcześniejszych lat jej życia. Odgrywa ważną, 
choć całkiem odmienną rolę. Jest dla córki pierwszym wzorem mężczyzny. To on jako 
pierwszy i najważniejszy mężczyzna w jej życiu kształtuje jej osobowość, pokazuje świat 
uczuć i emocji. Kształtuje jej charakter, poczucie wartości i przyszłe poglądy na świat.

Słowa kluczowe: ojciec, rodzina, wychowanie, córka.

Summary:
The role of the father in raising his daughter
Man is naturally called to live in a community, and the first community in which he 

comes into the world in which he is shaped and which he later establishes himself is the 
family. In connection with functioning in various social groups, each person has specific 
social roles. These roles include the roles of parents and children. In many cultures and 
societies, the roles of women and men, mothers and fathers are strictly defined and defined. 
Cultural patterns and representations of fatherhood have evolved slowly. The turning point 
of this process is the end of World War II, when fathers returned home, being almost stran-
gers to their children, raised by single mothers.There were new tasks for the father, he had 
to become a father-educator. The father does not fulfill an authoritarian role in these times, 
rather he is the guardian of family security. The stereotype says that men usually expect 
a son to come into the world. We still pay too little attention to the problem of daughter’s 
personality being influenced by the father, we do not know much about what happens 

21  I. Grzankowska., M. Basińska,, Cechy osobowości dziecka a pozycja wśród rodzeństwa,[w:] T. Rostowska, A. 
Jarmołowska (red.), Rozwojowe i wychowawcza aspekty z życia rodzinnego, Warszawa 2010, s.207.

22  T. Sosnowski., Ojciec we współczesnej rodzinie,  Warszawa 2011, s.228.
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when the father is absent in her life. To understand how complex the problem is, we first 
need to see what the needs are each of us and what has the greatest impact on their satis-
faction. However, recent studies show that the role of the father in raising a girl is equally 
important and has a significant impact on her adult life. The father exerts a great influence 
on the daughter’s personality from the earliest years of her life. It plays an important, tho-
ugh quite different, role. It is for the daughter the first model of a man. He is the first and 
the most important man in her life that shapes her personality,shows the world of feelings 
and emotions. It shapes its character, sense of value and future views of the world.

Keywords: father, family, upbringing, daughter.
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Quality is a category defining life
Quality of life is a term that is widely used in everyday life. The quality of the object, 

the phenomenon means the whole of objective conditions determined by the specificity 
that allows to distinguish a given object and a given phenomenon from other objects and 
phenomena. Limiting ourselves to only one aspect will result in the essence and specific-
ity of a given subject or phenomenon not being reflected. It is worth noting, however, that 
every phenomenon has a huge specificity of aspects and is the whole of its properties, 
of which it has its own quality1. In addition, the term „quality“ assumes the existence of 
a standard and a standard that defines someone‘s requirements and is a reference to the 
effect and course of action. Quality is: „the sum of product features, in particular the pro-
duct or the product itself, most often with the assessment: good quality and bad quality. 
The assessment seems to be due to the objectual or ideal model existing in an objective 
or ideal manner. In the second case, i.e. the case of action, quality is identified with effici-
ency in a synthetic sense”2. The quality of life is worth mentioning in relation to human 
life: that it is good or bad, happy or sad, happy or unsuccessful. At the same time, in one 
and in the other case, when a man has to deal with failure, misfortune, he tries to find the 
answer to the question: why is this happening? 3. The question is related to many aspects 
of life: wealth and poverty, health and illness, successes and failures4.However at sources 
of each of them a fundamental question about the quality is (scheme 1)

1  M. Muszyński, Sposób życia, „Studia Socjologiczne”, 1978, nr 4, s. 135. 

2  T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław 1978, s. 92.
3  R. Kolman, Jakość życia na co dzień. O umiejętności kształtowania jakości swego życia, Bydgoszcz 2002, s. 25.
4  S. Wlazło, Jakościowy rozwój szkoły. Poradnik tworzenia systemu zapewniania jakości pracy szkoły dla rad peda-

gogicznych i dyrektorów szkół, Wrocław 2002, s. 8
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SCHEME 1
Qualities being located in a living space of the man according to T. Borkowska

Source: Borkowska, 1998, p. 61.

With sentence T. Borkowska incidental and intentional qualities are turning up in the 
living space of the man. They exist positive and neutral. Positive accidental and planned 
qualities and can be redoubled or single. The first is obtained fairly quickly, without much 
effort, but the second one is the result of hard work, often due to many of the extortion. 
However, if there are no negative situations in the special qualities, there is only a single 
(defeat) or a multiplied (cumulation of failures) in the random qualities. These forms are 
usually accidental events. Life is a sequence of situations that are the result of intentional 
human treatments and forming without his will, and often against his will. That’s why 
there are many qualities in life5. Quality of life is inscribed in human development and 
life6.

Terminology of concepts related to the concept of “quality of life”
The notion of “meaning of life” is not the same as the term “quality of life”. The 

“meaning of the life” is a creative attitude towards self-being7. The sensative factor is the 
values which in life represent a definite sense of8. According to K. Obuchowski, “The 
life of the person confers a human biography with a specific value.” Thanks to it, it is 
in itself and in what it does, and in the name of what it does, the rations necessary to 

5  T. Borkowska, Pedagogia ograniczeń ludzkiej egzystencji, Warszawa 1998, s. 61-62.
6  A. Bańka, Jakość życia a jakość rozwoju. Społeczny kontekst płci, aktywności i rodziny [w:] A. Bańka (red.) Psy-

chologia jakości życia, Poznań 2005, s. 13.
7  T. Borkowska, Pedagogia ograniczeń ludzkiej egzystencji, Warszawa 1998, s. 52.
8  Z. Zaborowski, Problemy psychologii życia, Warszawa 2001, s. 182.
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make important goals and overcome the difficulties associated with them9. Feeling of 
sense is dependent on awarenesses of the man which they comprise: feeling existence 
and subjectivities, the image of oneself and the ideological knowledge as the highest 
form of the awareness and the internal representation of reality which includes feeling 
the being as well as its place in world10. A term similar to the notion of “quality of life” is 
a “lifestyle”. M. Weber discusses this concept in a very detailed work. The author treats 
the lifestyle as a secondary criterion of prestige, which determines whether a given unit 
can or cannot be categorised as a social group. The lifestyle strongly integrates the social 
group, while at the same time constitutes a kind of barrier that prevents the movement of 
members between different groups11. S. Ossowski believes that lifestyle is not a property 
which is based on a degree of uniformity, such as wealth or degree of education. Lifestyle 
as a class feature is determined by the sizes and forms of consumption12. According to 
A. Tyszki, lifestyle means “A culturally conditioned degree and way of satisfying needs 
and pursuing aspirations by means of opportunities and prerogatives stemming from the 
economic and social position”13. The style of life is expressed in three spheres: in the 
sphere of worldview, the goals and aspirations of life, the needs of the people, and of am-
bition, in the sphere of observable behaviors and actions in the sphere of human-chosen 
subjects14. Human behavior is a certain whole, which consists of a lifestyle and means 
“a team of daily behaviors specific to a collective or individual, and, in other words, a 
distinctive” way of being “distinguishing a particular collective or An entity from others, 
lifestyle constitutes a more or less consciously adopted life strategy15. Quality of life is an 
open concept, which means it is difficult to clarify, but much needed in life and scientific 
practice. In many imaginations, quality of life is often found in relation to the concepts of 
prosperity, which encompasses the entire range of life-from its material conditions to the 
sphere of hygiene and welfare. Therefore, the authors consider the quality of life, taking 
into account the following factors: opportunities for human development, exploitation of 
development potential, the characteristics of the organisation of social life and the adapta-
tion of people’s expectations to the highly recognised Versatile environment16.

Concepts qualities of life in the light of the literature on the subject
Issues the quality of life at the psychology department is relative new. At the classical 

psychology department comprehending the “quality of life” wasn’t used directly, how-
ever adapting her for this research caused the occurrence of disputes, whether a quality is 
a feature- that is an object property, things, or a relation of features. The second dispute 
concerned the differences between the quality of life in a descriptive-descriptive sense 
and the quality of life in a value-normative sense (determined by a specific assessment). 
Another doubt was the use of the term in relation to man, his personality. Man is quality 
in itself and in psychology has never been challenged by this axiom. The term of quality 

9  K. Obuchowski, B. Puszczewicz (red.), Sens życia, Warszawa 1990, s. 7. 
10  W. Jakubowski, Społeczna natura człowieka, Warszawa 1999, s. 48.
11  F. M. Weber, From Max Weber: Essays in Socjolgy (red., tłum.) H. H. Gerth, C. W. Mills, Oxford University Press, 

New York 1958, s. 91.
12  S. Ossowski, Struktura klasowa w społecznej świadomości [w:] Dzieła, t. 5, PWN, Warszawa 1968, s. 125.
13  A. Tyszka, Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia, Warszawa 1971, s. 105.
14  A. Jawłowska, Styl życia a wartości [w:] A. Siciński (red.), Styl życia. Koncepcje i propozycje, Warszawa 1976, s. 2007.
15  A. Siciński, Style życie w miastach polskich (u progu kryzysu), Warszawa 1988, s. 11.
16  S. Kowalik, Jakość życia psychicznego [w:] R. Derbis (red.), Jakość rozwoju a jakość życia, Częstochowa 2000, s. 20.
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of life in psychology has been borrowed for practice17. Considering the quality of life 
from the point of view of psychology, it is worth to look at the man “living as a whole 
integrated internally and integrated into the broadly understood life situations, not only in 
the situation as a system of relationships with the world, But also in the system of projects 
and life prospects as a system of relations with the future18. Striving to explain the deter-
miners of quality of life has contributed to the development of research on its subjective 
and objective assessment of many teachings19. Surveys on objective determiners of qual-
ity of life are dominated by statistical surveys.

In research, quality of life is equated with the so-called. Socio-economic conditions 
of life, and above all the degree of satisfaction of the needs of the living20. D. Felce, J. 
Perry are examining the quality of life on three levels. The first level includes personal 
values including: good physical condition (health, fitness, safety), good material condi-
tion (communication, social Security), good social status (personal relationships, social 
ties, support), good condition Emotional (positive emotions, mental health, resistance to 
stress, leisure), development and activity (competences, self-esteem). The second level of 
quality of life comes from a personal (subjective) life satisfaction, and at the third level 
the objective living conditions21.

SCHEME 2
Quality of  life model in D. Felce and J. Perry’s approach

17  A. Bańka, Jakość życia w psychologicznych koncepcjach człowieka i pracy [w:] A. Bańka, R. Derbis (red.) Psycho-
logiczne i pedagogiczne wymiary jakości, Poznań- Częstochowa 1994, s. 20.

18  F. Kubacka-Jasiecka, Człowiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne, Kraków 2000, s. 15.
19  M. Mydlak, Organizacje pozarządowe a lokalny wymiar jakości życia [w:] U. Ostrowska (red.), Aspekty aksjolo-

giczne w edukacji, Olsztyn 2000, s. 227.
20  A. Wachowiak (red.), Jak żyć?, Poznań 2001, s. 28.
21  D. Felce, J. Perry, Exploring Current Conceptions of Quality of Life: A Model for People with and without Disa-

bilities [w:] R. Renwick, I. Brown, M. Nagler (red.), Quality of Life in Health Promotion and Rehabilitation, Sage, 
New York 1996, s. 53.
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According to S. Kowalik, beliefs that relate to self-determination indicate that a person 
has the right to make life choices autonomously and should be prepared for it. In the pro-
cess of education, he obtains knowledge of his developmental abilities and the creation of 
independent life plans and the realization of his aspirations under appropriate conditions. 
Respect for human subjectivity is linked to the condition of obtaining a good quality of 
life22. . The concept of quality of life was presented by E. Allardt. This author defies two 
pairs of concepts of “prosperity” (welfare) and “happiness” (happiness)23.

SCHEME 3.
The recognition of quality of life according to E. Allardt

Shaping the quality of life
As A. Campbell writes, it cannot be assumed that objectively good living conditions 

are accompanied by feelings of success and contentment. Dissatisfaction with objective 
conditions seems to increase in the exact same period in which these conditions are cor-
rectly in all respects and according to all the criteria24. Quality of life is a valuation pro-
cess that allows you to formulate “something better (more important, more valuable) than 
something else”. However, there is a problem-which is therefore a determinator of this 
“validity” and “values” and how these indicators reconcile25. S. Kowalik states that the 
quality of life is forcing a deeper reflection on this issue, and considers that there are two 
ways of understanding this concept: an emphasis on cognitive aspect (the perception of 
one’s life through cognition of it) and the survival aspect ( Life by experiencing it). The 
first is to assess the quality of life on the basis of the information that has been obtained 
through cognitive processes. The author mentions the function of reflective conscious-
ness that allows to respond to the course of his life. Therefore, the entity can assess your 
life in a punctotally or holistic way, plan and have a sense of control. The second way of 
understanding the quality of life implies that man can feel his own life by experiencing 
it, which means experiencing different mental states during life26. Given the objective 

22  S. Kowalik, Z. Janecka, Użyteczność koncepcji jakości życia dla procesu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
Gerontologia Polska, nr 5, 1997, s. 19.

23  L. Rabenda-Bajkowska, Jakość życia w koncepcjach teoretycznych i w badaniach, „Studia Socjologiczne”, nr 3, 
1979, s. 136.

24  A. Campbell, P. Converse, W. Rogers, The Quality of American Life, Russel Sage Foundation, New York 1976, s. 9.
25  M. Kuleta, Człowiek jako kreator zmian w swoim życiu [w:] D. Kubacka-Jasiecka (red.), Człowiek wobec zmiany. 

Rozważania psychologiczne, Kraków 2002, s. 12
26  S. Kowalik, Jakość życia pacjentów w procesie leczenia [w:] B. Waligóra (red.), Elementy psychologii klinicznej, 

tv. IV, Poznań 1995, s. 28.
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conditions (favourable and disadvantageous) and subjective assessment of the quality of 
life (positive and negative), the authors of H. Filipp and D. Ferring presented four types 
of quality of life:

- legitimate satisfaction-a person living in objectively advantageous terms sees his life 
in positive categories and has a sense of high quality of life

- issatisfaction dilemma-a man who lives under objective conditions his life sees in 
negative categories and has a sense of poor quality of life

- the paradox of dissatisfaction-a man living in objectively unfavorable conditions sees 
his life in positive categories and has a sense of high quality of life

Reasonable displeasure-a man who lives in objectively unfavorable conditions sees his 
life in negative categories and has a sense of poor quality of life27.

SCHEME 4
Objective and subjective dimension of quality of life

Source: Pasikowski, Sęk, 1994, p. 19.

Streszczenie:
Jakość życia jest terminem, który jest używany powszechnie w codziennym życiu. Ja-

kość przedmiotu, zjawiska oznacza całokształt obiektywnych warunków określanych przez 
specyfikę pozwalającą odróżnić dany przedmiot i dane zjawisko od innych przedmiotów i 
zjawisk. Ograniczanie się wyłącznie tylko do jednego aspektu spowoduje, że nie zostanie 
oddana istota i specyfika danego przedmiotu bądź zjawiska. Warto jednak zwrócić uwa-
gę, że każde zjawisko posiada ogromną specyfikę aspektów oraz jest całokształtem tylko 
dla niego właściwości, z których posiada swoją jakość. Niniejszy artykuł porusza kwestie 
związaną z kształtowaniem poczucia jakości życia w odniesieniu do wybranych modeli. 
Przedstawia jakość życia jako kategorię, która określa życie. Zostaje omówiona terminolo-
gia pojęć pokrewnych pojęciu jakości życia. Kolejnym zagadnieniem jaki został poruszony 
w artykule są koncepcje jakości życia w świetle literatury przedmiotu. Ponadto zostają za-
prezentowane modele jakości życia. Artykuł kończy kwestia kształtowania jakości życia. 

Słowa kluczowe: jakość życia, modele jakości życia, kształtowanie jakości życia, 
koncepcje jakości życia

27  H. Sęk, T. Pasikowski, The Quality of life, sense health and sense of coherence in social context, „Polish Psycho-
logical Bulletin” 1994, s. 17.
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Summary:
Shaping a sense of quality of life in relation to selected models
Quality of life is a term that is widely used in everyday life. The quality of the object, 

the phenomenon means the whole of objective conditions determined by the specificity 
that allows to distinguish a given object and a given phenomenon from other objects and 
phenomena. Limiting ourselves to only one aspect will result in the essence and specific-
ity of a given subject or phenomenon not being reflected. It is worth nothing, however, 
that every phenomenon has a huge specificity of aspects and is the whole of its properties, 
of which it has its own quality. This article discusses issues related to shaping the sense 
of quality of life in relation to selected models. It presents the quality of life as a catego-
ry that defines life. The terminology of terms related to the concept of quality of life is 
discussed. Another issue that has been addressed in the article are the concepts of quality 
of life in the light of the literature on the subject. In addition, quality of life models are 
presented. The articles ends with the issue of shaping the quality of life. 

Keywords: quality of life, models of quality of life, shaping the quality of life, con-
cepts of quality of life.
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 „Literatura jest odbiciem życia i dążeń narodu” 

Wstęp
W krajach Europy zachodniej idee Oświecenia rozwijały się od początku połowy XVII 

wieku i przez cały wiek XVIII. Ludzie tego okresu byli zaangażowani w najważniejsze 
sprawy narodu. Literatura Oświecenia jest tego przykładem. Trudno było by się nie zgo-
dzić z tezą dotyczącą tego okresu, że „Literatura jest odbiciem życia i dążeń narodu”.

W każdej epoce istnieli ludzie, którzy za pomocą mocy pióra pragnęli przekazać coś 
swemu narodowi, coś dla niego zrobić, z pożytkiem dla dobra ogółu i ojczyzny. 

Każda epoka literacka niosła ze sobą coś nowego, coś co miało doprowadzić naród 
do dnia dzisiejszego. Z literatury przedmiotu wiemy jak trudna i ciężka była ta droga, ile 
nasz naród musiał wycierpieć, ile milionów ludzi zginąć po to, aby stworzyć nam Pol-
skę dzisiejszą, wolna, sprawiedliwą, Polskę w której wszyscy Polacy są szczęśliwi. Ale 
zanim Polacy osiągnęli ten swój szczyt marzeń, zanim zbudowali Polskę wolną obalając 
poprzedni ustrój socjalistyczny to we wcześniejszym okresie musieli walczyć z hitlerow-
skim najeżdżą, borykać się z zaborcą w czasie rozbiorów, walczyć z despotyzmem i anar-
chią szlachecką. Okres Oświecenia była jedną z najsmutniejszych w historii naszego na-
rodu, była tą w której, w bardzo trudnych warunkach ważyły się sprawy istnienia narodu. 

Epoka Oświecenia zbiega się z początkiem okresu panowania rządów ostatniego 
władcy Rzeczypospolitej Obojga Narodów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego a 
więc od roku 1764,a zakończonym trzecim rozbiorem kraju w 1795 roku. Król Stanisław 
August, jest prawdziwym mecenasem sztuki, pragnął stworzyć „mały Paryż” w War-
szawie. Oświecenie w Polsce wyrasta z opozycji do sarmatyzmu. O tron Polski toczyły 
się gorące boje, Sejmy zrywano raz za razem, jednym głosem sprzeciwu, byle jakiego 
podkupionego szlachcica Polska stała nad przepaścią, w którą spychała ją samowolna 
szlachta, nieludzki wyzysk chłopów, bezprawie, ciemnota czy zdrada. Na szczęście ist-
niało wiele rozumnych, światłych jednostek pragnących dobra Ojczyzny i ocalenia jej. 

DEKALOG MORALNY OJCÓW 
EPOKI OŚWIECENIA W WALCE O 
UPORZĄDKOWANIE RZECZYPOSPOLITEJ

Ur. 01.03.1968 roku w Bratkowicach. Studiował w Austrii na Uniwersytecie Wiedeńskim, a 1994 ukończył studia w 
Kanadzie, gdzie mieszkał i pracował zawodowo. W 2004 roku przeprowadził się do Belgii, a w 2011 roku powrócił 
na stałe do Polski, gdzie w 2012 roku ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego - 
mediacje i negocjacje. W 2015 roku ukończył  pracę socjalną, a w 2017 roku ukończył pedagogikę resocjalizacyjną. 
Zawodowo związany z działalnością w obszarze wsparcia rodziny oraz pomocy społecznej. Jest doktorantem na 
Wydziale Socjologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
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Wraz z wstąpieniem na tron króla Augusta Poniatowskiego zaczęto „radzić” nad napra-
wą ustroju1.Rozwój Oświecenia w Polsce opierał się przede wszystkim na działalności 
reformatorskiej ludzi, którzy obserwując postępy reformatorskie w krajach zachodnich 
pragnęli w swoim kraju dokonać zmian. Próby reform były podejmowane w kraju już 
w pierwszej połowie XVIII wieku. Ówczesnej Polsce potrzeba było reform zdolnych 
wprowadzić ustrój ekonomicznego i upadku politycznego. Wszystkie prawa polityczne 
skupione były w rękach szlachty. Zupełnie odsunięci od życia politycznego byli chłopi.

Polskie Oświecenie wydało wielu patriotów, mężów stanu, którzy wszystkie swe siły 
oddali walce o ocalenie ojczyzny przed grożącą jej zgubą. Do wprowadzenia tych reform 
wzywał Stanisława Leszczyński w traktacie politycznym „Głos wolny, wolność ubez-
pieczający”. Wzywa on do wzmocnienia władzy administracyjnej, oraz polepszenia doli 
mieszczan i chłopów2. 

W tym okresie swoją działalność rozpoczyna Stanisław Konarski – prekursor Oświece-
nia. W 1741 roku założył onCollegium Nobilium w Warszawie dla synów zamożnej szlach-
ty. Konarski wprowadził nowe metody nauczania języka polskiego, literatury, historii, geo-
grafii, prawa, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych. Wykłady w 
większości przedmiotów prowadzone były w języku polskim. Stopniowo reformą naucza-
nia objęto wszystkie szkoły pijarskie. W tym okresie wydał dzieło „O poprawie wad wymo-
wy”. Dla Konarskiego nie była obca sprawa reform politycznych. O tym świadczy dzieło 
„O skutecznym rad sposobie”, które było początkiem wszelkiej akcji reform w kraju3. 

Dużą uwagę przywiązywał Konarski do patriotycznego wychowania uczniów jako 
przyszłych obywateli kraju. Ówczesna Polska znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji. 
Szlachta skupiająca w swych rękach władzę nie myślała o sprawach narodu, nie liczyła się 
z dobrem ogółu, ale z własnymi korzyściami. Za wszelka cenę chciała utrzymać przywieje 
stanowe. Owym czasie chłopi byli traktowani nieludzko przez szlachtę. Kosztem swojej 
własnej Ojczyzny i ciężkiej pracy chłopa bogaciła się, bo cóż dla niej mogło być najważ-
niejsze od hulanek, zabaw, pijaństwa, rozpusty, a Polska, a Ojczyzna cóż ona mogła ich 
obchodzić, oni bez niej potrafili żyć. Te wszystkie sprawy bardzo nurtowały wielu świa-
tłych Polaków. Wielu gorących patriotów widząc, że źle dzieje się w narodzie, ze trzeba za 
wszelką cenę ratować ojczyznę, chwytało za pióro, by w ten sposób przemówić do tych, 
od których zależą sprawy narodu, którzy są odpowiedzialni za ten smutny stan, w jakim 
znalazł się kraj. Polski naród czekał na nowe państwo, oparte na wolności, sprawiedliwo-
ści, rozumnych prawach jednostkowych dla wszystkich obywateli. Pisarze tego okresu 
za pomocą pióra w imię rozumu i natury występowali w imieniu uciskanych mieszczan i 
chłopów, wierząc głęboko, iż z chwilą, gdy szerokie kręgi społeczeństwa zostaną oświe-
cone światłem wiedzy, a na ziemi nastanie lepszy ład. Zdawali oni sobie sprawę, że prawa 
obywatelskie i ludzkie posiadała na wyłączność tylko szlachta, a przecież natura zrodziła 
wszystkich równymi, dlatego rodzili niezmordowanie wiarę w rozum człowieka. Ośmie-
szali również zabobony i przesady szerzone przez kler, popularyzowali zdobycze świec-
kiej nauki. Za pomocą słowa pisanego walczyli o uporządkowanie Rzeczypospolitej4.

Czytając literaturę Oświecenia zauważyć można, że na pewno miała ona za zadanie 

1  W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, B. Kołacz, Barwy epok kultura i literatura, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 
2002, s. 379-380.

2  R. Wołoszyński, Ignacy Krasicki utopia i rzeczywistość, Wyd. Polskiej Akademii Nauk Wrocław-warszawa-Kra-
ków 1970, s. 42.

3  M. Klimowicz, Oświecenie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 38-40.
4  Tamże., s.38-40
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pobudzić radykalną myśl społeczną i polityczną, wychowywać naród i kształtować tak 
postawy obywatelskie aby zapobiec upadkowi kraju. Jej zadaniem było również stop-
niowe przekształcanie narodu szlacheckiego w naród demokratyczny czy też walka o 
nowoczesną kulturę polską.

Tych zadań podejmowali się ludzie o silnym kręgosłupie moralnym, wychowani w 
zasadach, które głosił i wcielał w życie Konarski – człowiek na którego cześć ostatni król 
Polski kazał wybić medal z napisem „Temu, który ośmielił się być mądrym”5.

Istotą treści literatury polskiego oświecenia była walka o unowocześnienie szlachec-
kiej Rzeczypospolitej, wydobycie Polski z zacofania politycznego, kulturalnego. Polskie 
Oświecenie szło drogą feudalnych reform, kompromisu mieszczańsko-szlacheckiego i 
budowy nowego państwa. Niezmiernie szeroki zasięg ma walka o polski język narodowy. 

Wielkie zasługi w tej materii położył król Stanisław August. Skupiał on wokół siebie 
ludzi wykształconych, literatów, artystów. Wierzył ze oni pomogą mu w politycznym i 
kulturalnym wydźwignięciu Polski z chaosu i nieładu. Otaczał ich swoją opieka i pod-
suwał różne projekty, czuwał nad ich realizacja. Był mentorem kultury, rozbudowując i 
organizując życie literackie. Pisarze swą twórczością mieli przyczyniać się do wprowa-
dzania w życie programu politycznego, zmierzającego do przekształcenia Polski w pań-
stwo nowoczesne, które walczy z ciemnotą i zacofaniem. W tym celu powstał Komisja 
Edukacji Narodowej. Jest ona dalszym ciągiem reform zapoczątkowanych przez Konar-
skiego. Wprowadza język polski jako język wykładowy. Zajęła się wychowaniem dzieci 
chłopskich i mieszczańskich. Po raz pierwszy do szkoły dopuszczono dziewczęta. Obok 
szkól ogólnokształcących powstaje Szkoła Rycerska. 

W tym samym roku zostaje założony Teatr Narodowy. Miał on szczególne znaczenie 
na tle ówczesnej sytuacji. Utwory sceniczne i dramatyczne lub komedie pisali ludzie o 
wielkich talentach. Utwory te krytykowały bezmyślność, trzymanie się przesądów, mar-
notrawstwo, skąpstwo i okrucieństwo człowieka. Duże zasługi w rozwój teatru położył 
Bogusławski. W tym okresie teatr staje się jedynym z narzędzi waliki o przeprowadzenie 
reform politycznych i społecznych. Najistotniejsze sprawy narodu przedstawia Bogusław-
ski na deskach swego teatru. Wśród wystawionych utworów najwybitniejsza jest komedia 
Niemcewicza „Powrót posła”. Przedstawione w niej są dwa obozy szlachecki. Jeden z nich 
to Poseł Wolski i jego ojciec Podkomorzy, który reprezentuje stronnictwo patriotyczne. 
Drugi obóz to Gadulscy i Szarmancki, którzy są obrońcami starych porządków feudalnych. 
Niemcewicz atakuje bezmyślność, konserwatywne poglądy na wychowanie dzieci. Poglą-
dy te wynikają z braku wiedzy i wykształcenia. Starosta był nieukiem i nie miał orientacji w 
sytuacji politycznej i to skłaniało go do upartego trzymania się starego ustroju. Ludzie jego 
pokroju byli chciwi przy okazji zanikał w nich instynkt moralności i sprawiedliwości. Tym 
postaciom negatywnym przeciwstawia autor postaci pozytywne. „Powrót posła” odzwier-
ciedla problemy poruszane na Sejmie Czteroletnim oraz pokazuje wady społeczne. Autor 
ukazuje czytelnikowi istotne konflikty nurtujące warstwę szlachecką i cały naród. 

W okresie Oświecenia rozwija się dobrze piśmiennictwo6. Od 1765 roku wychodzi 
„Monitor”, który od samego początku podejmuje walkę o spopularyzowanie takich ide-
ałów oświeceniowych jak: tępienie przesadów, ciemnoty, głupoty ludzkiej7. Oprócz Mo-

5  W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, B. Kołacz, Barwy epok kultura i literatura, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 
2002,s.391-392.

6  W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, B. Kołacz, Barwy epok kultura i literatura, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 
2002, s. 380-381.

7  J. T. Pokrzywniak, Ignacy Krasicki, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1995, s. 86-87.
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nitora w tym czasie wychodzą inne pisma jak „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”, „Gaze-
ta Warszawska”, „Gazeta Narodowa i Obca”.

Prawie cała literatura tego okresu podporządkowana była ideom walki o reformy. Adam 
Naruszewicz, Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj, Julian Ursyn Niemcewicz, Ignacy Krasic-
ki, to ludzie tego okresu – zasłużeni dla podnoszenia kultury polskiej. Ich utwory w pełni 
odzwierciedlają dążenia narodu. Są również wiernym odbiciem ówczesnej rzeczywistości. 

Satyry A. Naruszewicza niezwykle plastycznie ukazuje wady szlachty. Autor ośmiesza 
jej głupotę, pogoń za modą, marnotrawstwo, kult cudzoziemszczyzny.

„Mógłby za nie wyżywić i żonę i dziatki,
Niejeden biedny chłop, co się długo pocił,
By przez gnuśny z łez jego grzbiet szkopi osłonił”8.
Na tle upadku moralnego, zepsucia, prywaty, rozpusty stanów wyższych widzi wielki 

poeta prawdziwe wartości w warstwach uciskanych. W satyrze „O prawdziwym szla-
chectwie” skierowanej do księcia Adama Czartoryskiego z oburzeniem piętnuje anarchię 
szlachecką9.

W tym okresie dużą rolę odgrywa twórczość Ignacego Krasickiego. Podzielić ją moż-
na na trzy okresy. Pierwszy obejmujący lata 1772-1780 odznacza się bojowością i odwa-
ga w wypowiadaniu poglądów. Wnika głęboko w aktualne problemy życia społecznego 
i obyczajowego. Walczy z sarmatyzmem i przesadami. Utwory jego wykazują potrzebę 
wprowadzenia reform, w różnych dziedzinach życia społecznego. 

Do najważniejszych utworów literackich Ignacego Krasickiego należą „Bajki” i 
„Satyry” i inne utwory o jakże wymownej treści. Utwory Krasickiego dedykowane były-
przede wszystkim sprawom kraju. W swoich „Satyrach” i „Bajkach” ośmiesza szlachtę, 
jej ciemnotę, wiarę w zabobony, pijaństwo obłudę, okrucieństwa, pieniactwo. Pod posta-
ciami zwierząt, Krasicki pokazuje ludzi - ich błędy, przywary, despotyzm. Obrazy wykre-
owanych zwierząt występujących w bajkach, przejrzyście ukazują stosunki panujące mie-
dzy ludźmi. Pisząc te utwory Krasicki chce uświadomić ówczesne społeczeństwo, że ich 
postępowanie jest niegodne człowieka myślącego. Prowadzi ono tylko do waśni, zatarg i 
konfliktów, a przede wszystkim do rozłamu w państwie. Brak wzajemnego zrozumienia, 
korzystanie ze złych praktyk i wzorów, to podstawowe błędy jakie popełniało ówczesne 
społeczeństwo. Bajki i satyry są tak budowane, aby wynikał sens moralny. Poeta skłania 
czytelnika do refleksji a nawet myślenia, tak aby on sam mógł wyciągnąć z nich odpo-
wiednie wnioski i odczytał przekaz myślowy:

„Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka,
Wielbi urząd, czci króla, lecz sadzi człowieka”10.
Satyra ośmiesza wady społeczeństwa, zdrożność obyczajów, niesprawiedliwość stosun-

ków społecznych, wtrąca się w nurt literatury nasyconej troska obywatelska, poczuciem 
odpowiedzialności społecznej. Satyry Krasickiego rozprawiają się z przejawem zepsucia 
wielkomiejskiego, marnotrawstwem, lenistwem, karciarstwem, z naśladowaniem cudzo-
ziemskich wzorów. Zawierają one też krytykę życia dworskiego11.

8  https://pl.wikisource.org/wiki/Reduty
9  M. Klimowicz, Oświecenie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 150-151
10  I. Krasicki, Do króla, [w:] W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, B. Kołacz, Barwy epok kultura i literatura, Wyd. Szkolne 

i Pedagogiczne, Warszawa 2002, s.430
11  R. Wołoszyński, Ignacy Krasicki utopia i rzeczywistość, Wyd. Polskiej Akademii Nauk Wrocław-Warszawa-Kra-

ków 1970, s. 282-291.
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Krasicki w utworze „Monachomania” krytycznie odnosi się do duchowieństwa pol-
skiego, za próżniaczy tryb życia. Eksponuje podstawowe wady „świętych próżniaków”, 
ich nieuctwo, pijaństwo i rozpustę. Opisał on życie w myśl dewizy:

„Szanujemy mądrych, przykładnych, chwalonych,
Śmiejemy się z głupich choć przewielebnych[…]”12

Oświecenie było epoką wiary w moc rozumu i słuszność tego, co dyktuje rozum. Ży-
wiono przekonanie, że jeśli na świecie żle się dzieje, to dlatego, ze zbyt mało przestrzega 
się prawideł rozumu. Krasicki w swoich utworach zadania obywatelskie formułował na-
stępująco:

„Chcemy nasz stan, stan kraju ustanowić trwały
odmieńmy obyczaje, a jąwszy się pracy, będą
Niech będą dobrzy szczęśliwi Polacy”13.
Krasicki w utworze „Dewotka” ukazuje gorliwą pobożność, która często bywa złud-

na i fałszywa. Inny obraz krytyki ówczesnego mieszczaństwa został przedstawiony w 
utworze „Żona modna”. Kobieta a zarazem żona ubiera się według mody francuskiej co 
w konsekwencji doprowadza do ruiny majątkowej swojego męża. Natomiast satyra „Pi-
jaństwo” to przestroga przed zgubnym działaniem alkoholu. W utworze „Wół minister” 
autor ukazuje jak rozsadek, pracowitość mogą zwyciężyć nad głupotą i chytrością14:

„I uśmiech niekiedy może być nauką,
Kiedy się z przywar osób natrząsa”. 
Krasicki stał się wychowawcą i prawdziwym nauczycielem pokoleń Polaków, którzy 

uczyli się z jego dzieł nade wszystko poczucia obywatelstwa. Tego wyrazem są słowa 
wyrażone w utworze „Hymn do miłości ojczyzny”15:

„Świata miłości kochanej ojczyzny!
Czują się tylko umysły poczciwe! 
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny;
Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe; 
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, 
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe! 
Byle cię można wspomóc, byle wspierać, 
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać!”16.
Krasicki pragnie zmiany panujących stosunków, polepszenia doli społeczeństwa uci-

skanego. Utwory jego są protestem przeciwko panującym stosunkom. Innym, wielce 
edukacyjnym utworem odnoszącym się do polskiego społeczeństwa jest utwór „Mysze-
ida pieśń X” wydany w 1775 roku17. 

Z pod pióra Krasickiego wychodzi pierwsza polska powieść „Mikołaja Doświadczyń-
skiego przypadki”18. Najbardziej wymowna jest część trzecia tej powieści. Autor opisuje, 

12  I. Krasicki, Monachomania, [w:] W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, B. Kołacz, Barwy epok kultura i literatura, Wyd. 
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2002,s.425-427.

13  I. Krasicki, Złość ukryta i jawna, 
14  R. Wołoszyński, Ignacy Krasicki utopia i rzeczywistość, Wyd. Polskiej Akademii Nauk Wrocław-Warszawa-Kra-

ków 1970, s. 303.
15  I. Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, [w:] W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, B. Kołacz, Barwy epok kultura i litera-

tura, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2002, s. 424.
16  Tamże.
17  I. Krasicki, Myszeida pieśń X, Warszawa 1775
18  R. Wołoszyński, Ignacy Krasicki utopia i rzeczywistość, Wyd. Polskiej Akademii Nauk Wrocław-Warszawa-Kra-

ków 1970, s.346
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że tylko sumienna praca, może przynieść korzystne efekty działania. 
Ignacy Krasicki to pisarz bardzo wrażliwy na niedolę człowieka uciskanego, który 

nie może pogodzić się z ładem społecznym, panującymi stosunkami, zatwardziałością 
szlachty i magnaterii. Pragnie poprzez swoje utwory uświadomić społeczeństwo, że takie 
postępowanie nie ma żadnego sensu, prowadzi tylko do zguby. Utwory z pod jego pióra 
przepojone są tendencjami racjonalizmu, uderzające w czytelnika satyrą. 

Zagadnieniom reform kraju, problemom społecznym i politycznym poświęcone są 
utwory Stanisława Staszica. W 1790 roku zostały napisane „Przestrogi dla Polski”. Jest 
to utwór pełen patriotycznego bólu w którym to autor ukazuje obraz Polski na arenie mię-
dzynarodowej: „Jakże to opodal stoi Polska! Gdzież to już zabiegły insze kraje! Gdzie 
indziej już despotyzm upada. W Polsce jeszcze oligarchia szlachecka. Polska dopiero 
w wieku piętnastym. Cała Europa już wiek osiemnasty kończy!”19. Te strofy wyszły z 
pod pióra gorącego patrioty, nieutrudzonego działacza politycznego, obrońcy chłopów i 
mieszczan. Staszic zwraca się do tych, którzy są odpowiedzialni za smutny stan, w jakim 
znalazł się kraj. Czego wyrazem są słowa:

„Jak okrutną i brzydką jest natura dzika! Jak smutny i nędzny widok kraju, w którym 
rolnik niewolnikiem! Tam ziemia leży zakrytą przed niebem”20.

Nawołuje autor do zamiany chłopom pańszczyzny na czynsz, do uwolnienia ich od 
poddaństwa. Walczy o nadanie praw ludzkich i obywatelskich chłopu pracującemu na roli:

„Powiem, kto mojej ojczyźnie szkodzi. Z samych panów zguba Polaków”21

Staszic opisuje zbrodnie i nieprawości, które przywiodły kraj na skraj przepaści i zgu-
by. Atakuje szlachtę za brak patriotyzmu i prywatę, za okradanie skarbca narodowego. 
Krytykuje sejm, oskarża arystokracje polska o paktowanie z wrogiem, zdradę, gwałty, ła-
manie praw, przekupstwo. Apeluje do tych, którym dobro ojczyzny leży na sercu i woła:

„Zakrzewiajcie wzajemną miłość (...) nie całość jednego stanu, ale całość narodu całe-
go jest Prawem najwyższym”22 .

Staszic jest autorem dzieła „Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego” są odbiciem ów-
czesnej rzeczywistości polskiej. Zdaniem autora jedynie reformy mogą uratować kraj od 
zguby. Aby uchronić Polskę od katastrofy należy nadać prawa mieszczaństwu, obdarzyć 
chłopów – poddanych wolnością osobistą, odrzucić haniebne liberum veto, znieść przy-
wileje szlacheckie. W tym utworze autor porusza najistotniejsze dla kraju problemy23.

Symbolem patriotyzmu i radykalizmu społecznego w okresie walk otwierających ob-
rady Sejmu Wielkiego był Hugo Kołłątaj. W swoich pismach odzwierciedlał poglądy 
postępowej szlachty i mieszczaństwa. Palące problemy państwa polskiego Kołłątaj poru-
szył w „Do Stanisława Małachowskiego, referendarza koronnego, marszałka sejmowego 
i konfederacyi generalnej, Anonima listów kilka” oraz „Prawo polityczne narodu polskie-
go”, w których domaga się wolności osobistej dla chłopa, przedstawicielstwa ich stanu w 
drugiej izbie parlamentarnej, stworzenia silnej armii, utworzenia stałego sejmu. Stara się 
on poruszyć serca i umysły posłów szlacheckich, od których ma zależeć przyszły ustrój 
kraju i jego losy. Przykładem odezwy patriotycznej jest przemówienie „Do Przeświętej 

19  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przestrogi-dla-polski.html
20  S. Staszic, Pisma filozoficzne i społeczne , oprac. B. Suchodolski, t.1. Warszawa 1954, s. 243.
21  S. Staszic, Przestrogach dla Polski, [w:] W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, B. Kołacz, Barwy epok kultura i literatura, 

Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2002,s. 449.
22  M. Klimowicz, Oświecenie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s.422-426.
23  J. Malarczyk, Historia doktryn polityczno-prawnych czasów nowożytnych, Agencja Wydawniczo-Handlowa AD 

Lublin 1995, s. 141.
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Deputacji”. Autor nakreśli w tym utworze kierunki przemian ustrojowych i podstawowe 
prawa na jakich ma się opierać społeczeństwo odrodzonej Polski24.

W okresie Oświecenia myśli polityczne i społeczne wysuwają się ludzi skupionych wo-
kół Kuźni Kołłątajowskiej25. Do nich należy Jezierski. W „Katechizmie rządu polskiego” 
w formie pytań i odpowiedzi przedstawia karykaturę państwa feudalnego26. Innym przed-
stawicielem tego okresu jest Franciszek Karpiński. W swoich utworach porusza sprawy 
gorące tamtego czasu. Jego utwory są dowodem patriotyzmu: „Żale Sarmaty nad grobem 
Zygmunta Augusta”, „Pieśń dziada sokalskiego”. Utwory patriotyczne były dowodem 
przygnębienia z powodu rozbiorów Polski. Przemawia w nich żal za utracona wolnością. 

Innym pisarzem tego okresu był Julian Ursyn Niemcewicz. W swoim utworze „Powrót 
posła” autor ośmiesza złe obyczaje, wady i głupotę. Chce nauczyć ludzi gotowości do 
ustępstw, wyrzeczenia się egoizmu w czasie kiedy ważyły się losy Polski. Troska o losy 
narodu jest trwałą wartością utworu, a pewne ogólne stwierdzenia warto i dziś przytoczyć:

„Naród jest panem naszym, wie, co patriotyczne,
Co dla kraju szkodliwe, a co jest bezpieczne”27

Niemcewicz nie szczędził dotkliwych uwag do tych wszystkich co kraj prowadzą 
swym zachowaniem do ruiny i ciągną go ku przepaści poprzez prywatę, utrzymania 
swych stanowych przywilejów.

„Póki żelazo będziemy posiadać,
Umieć jak pługiem i orężem władać,
A cnota z męstwem będą kraju stróże
Niczyja chciwość nigdy nie pomoże”
Są to słowa pisarza – społecznika, który całym swym życiem i twórczością zasłużył się 

Ojczyźnie i literaturze narodowej. Słów Niemcewicza wielu Polaków uczyło się na pamięć. 
Do przedstawicieli okresu Oświecenia należał również Jakub Jasiński. Ten 

wielki patriota był autorem najbardziej rewolucyjnych wierszy. Na wieść o marszu 
rozpoczynającym Instrukcję Kościuszkową poeta napisał wiersz „Do narodu”. Wzywa 
on do walki z przemocą, do zerwania niewoli w imię praw rozumu i wolności. Jest on 
rewolucyjną pobudką ducha ludu do walki i tak grzmiały słowa Jasińskiego w poetyckim 
apelu „Do narodu”

„Narodzie! Czas nie ufać w żadne zaręczenia,
W Tobie samym jest zakład zguby lub zbawienia.
Nie dbaj na to, żeś w ciężkie kajdany się dostał,
Gdzie lud rzekł: „Chcę być wolnym” – zawsze wolnym został”28

Wzywa on do walki z cesarskim najeźdźcą. Wszystkie wiersze tego poety są nawoły-
waniem do waliki. Cała jego liryka wzywa do czynu rewolucyjnego.

Jakub Jasiński jest również autorem wiersza w szczególnie prowokacyjnej postaci 
utrwaloną w haśle stanowiącym puentę „Wiersz w czasie obchodzonej żałoby przez dwór 
polski po Ludwiku XVII”29:

24  Tamże., s. 138-139
25  M. Klimowicz, Oświecenie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 432-433
26  J. Malarczyk, Historia doktryn polityczno-prawnych czasów nowożytnych, Agencja Wydawniczo-Handlowa AD 

Lublin 1995, s. 140.
27  https://literat.ug.edu.pl/posel/003.htm
28   https://encyklopedia.interia.pl/literatura-polska/news-poezja-koniec-rzeczypospolitej,nId,2254266#:utm_source-

=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=other
29  Tamże



ARTICLES

62

„Niech zginą króle, A świat będzie wolny”.
Jest w nim miłość do Ojczyzny, wiara w naród, przeświadczenie o potędze ludu, jego 

sile sprawczej. Są ostatnim słowem jakim wiek Oświecenia żegna niepodległość – prze-
kazem dla następnych pokoleń. Wielkim przeżyciem dla Polaków była chwila, gdy z 
dalekiej emigracji dobiegły do Polski słowa Mazurka Dąbrowskiego - autorstwa Józefa 
Wybickiego:

„Jeszcze Polska nie umarła,
Kiedy my żyjemy,
am obca moc wydarła,
Szablą odbijemy.
Marsz, marsz, Dąbrowski….”30.

Rycina 1 Faksymile rękopisu Mazurka Dąbrowskiego Józefa Wybickiego

Słowa i nutę pieśni Wybickiego pochwycili młodzi, by z nich czerpać wiarę we własne 
siły i optymizm.

Najważniejsze postacie oświecenia w Polsce31:
Wojciech Bogusławski – najwybitniejsza postać polskiego życia teatralnego czasów 

oświecenia
Franciszek Bohomolec – polski jezuita, nauczyciel, redaktor, komediopisarz, poeta, 

publicysta, tłumacz, wydawca – jeden ze współtwórców polskiego Oświecenia.
Tadeusz Czacki – działacz oświatowy i gospodarczy, organizator Towarzystwa Przyja-

ciół Nauk i Liceum Krzemienieckiego

30  J.S. Kopczewski, O naszym hymnie narodowym, NK, Warszawa 1988.
31  https://pl.m.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwiecenie_w_Polsce
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Jakub Jasiński
Franciszek Salezy Jezierski
Franciszek Karpiński
Jan Krzysztof Kluk – wybitny przyrodnik, botanik
Franciszek Dionizy Kniaźnin – poeta, dramatopisarz
Hugo Kołłątaj – wybitny działacz i publicysta, wokół którego skupiała się tzw. Kuź-

nica Kołłątajowska
Stanisław Konarski – prekursor polskiego oświecenia (O skutecznym rad sposobie)
Onufry Kopczyński
Ignacy Krasicki – najwybitniejszy poeta doby oświecenia
Stanisław Leszczyński (Głos wolny wolność ubezpieczający)
Samuel Bogumił Linde – prezes Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, twórca Słow-

nika Języka Polskiego
Adam Naruszewicz – poeta, tłumacz, historyk
Julian Ursyn Niemcewicz – poeta, działacz niepodległościowy
Jan Piotr Norblin
Józef Maksymilian Ossoliński – pisarz, literaturoznawca, działacz kulturalny, organi-

zator życia naukowego, twórca Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Grzegorz Piramowicz
Stanisław August Poniatowski
Stanisław Staszic – pisarz polityczny, działacz gospodarczy
Jan Śniadecki – astronom, matematyk, filozof, twórca polskiej terminologii matema-

tycznej
Jędrzej Śniadecki – chemik, twórca polskiej terminologii chemicznej i pierwszego pol-

skiego podręcznika chemii
Stanisław Trembecki
Tomasz Kajetan Węgierski
Franciszek Zabłocki – poeta, najbardziej znany twórca polskiej komedii oświecenio-

wej, sekretarz Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych
Andrzej i Józef Załuscy – twórcy pierwszej polskiej biblioteki publicznej – Biblioteki 

Załuskich

Najważniejsze wydarzenia oświecenia w Polsce32:
1764 – koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego
1768–1772 – konfederacja barska i I rozbiór Polski (1772)
1791 – Konstytucja 3 maja
1792 – konfederacja targowicka
1793 – II rozbiór Polski
1794 – insurekcja kościuszkowska
1795 – III rozbiór Polski
Sejm Czteroletni, inaczej zwany Sejm Wielki, na którym zawieszono liberum veto i 

uchwalono Konstytucję 3 maja (1791)
Konfederacja targowicka (1792) – spisek magnacki zawiązany w celu obalenia reform 

Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 maja 1791 i II rozbiór Polski (1793)
1794 – powstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski (1795). Polska ostatecznie znik-

32  https://pl.m.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwiecenie_w_Polsce
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nęła z mapy Europy, Polacy nie przestali jednak walczyć o swoją wolność.
Do Warszawy wkroczyły wojska napoleońskie (1806), a w roku 1807 utworzone zo-

stało Księstwo Warszawskie (pozostające w sojuszu z Francją).
1815 – utworzenie Królestwa Polskiego, połączonego unią personalną z Rosją, z ca-

rem jako królem

Zakończenie
W dorobku literatury polskiej okresu Oświecenia możemy znaleźć wiele utworów, 

które jako wybitne dzieła miały sprawić by przetrwała tradycja polska i uchować naszą 
ojczyznę przed całkowitym zniknięciem z mapy świata. Mimo faktu, że nie istniała ona 
przez długi okres formalnie, to nadal na ziemiach polskich ciągle biło jej serce. Artyści 
po przez swoje arcydzieła chcieli utrzymać ją przy życiu. W epoce Oświecenia możemy 
odnaleźć wiele utworów o szczególnie ważnej dla Polaków treści. Świadczą one o wiel-
kich zwycięstwach naszego narodu, o okresach świetności i urodzaju, o tradycjach i ich 
kultywowaniu a także o ludzkich ułomnościach i słabościach. Utwory Oświecenia uwa-
żane są za arcydzieła literatury polskiej i posiadają swoistą, łatwo przyswajalną, warto-
ściową treść, po którą zwyczajni ludzie mogli sięgać i zrozumieć ich przesłanie bez trudu. 
Arcydzieła te skutecznie broniły uciśnionych i ich języka, ukazując obrazy polityczne a 
zarazem wady i zalety społeczeństwa polskiego.

Wszyscy pisarze i poeci tego okresu starali się dać doskonały obraz panujących wów-
czas stosunków społecznych w kraju. Starali się, aby stworzona przez nich dzieła mogły 
służyć współczesnym tej epoce ludziom, pomagać im w walce, dać szeroki zasięg wiedzy 
o tych czasach. Stworzyli oni literaturę, która była pełnym odbiciem życia i dążeń naro-
du, pobudzała radykalna myśl społeczną i polityczną, wychowywała naród, kształtowała 
ona takie postawy obywateli, aby zapobiec upadkowi kraju. Pisarze tej epoki w swoich 
utworach poruszali gorące tematy związane ze sprawami narodu, przeważnie występo-
wali w obronie uciskanych chłopów i mieszczan, przeciwko tym, którzy łamali wszelkie 
normy prawne i nie dbali o dobro Ojczyzny. Literatura okresu Oświecenia odzwierciedla 
dążenia narodu, jest towarzyszką doli i niedoli narodu, gnębionych serc i myśli wszyst-
kich Polaków, a słowa oddają to najlepiej „Literatura jest odbiciem życia i dążeń narodu”.

Streszczenie:
Okres Oświecenia przypada od początku połowy XVII wieku i przez cały wiek XVIII. 

Ludzie tego okresu byli zaangażowani w najważniejsze sprawy narodu. Literatura tego 
okresu w Polsce jest odzwierciedleniem a nawet odbiciem życia i dążeń narodu. Porusza-
no w niej kwestie nurtujące Polaków. Pamiętać należy, że jest to dla Polski szczególnie 
ciężki okres, okres trzech rozbiorów, okres liberum veto i wielu niedogodności do naj-
bardziej uciskanych warstw społecznych. Pisarze tego okresu za pomocą pióra w imię 
rozumu i natury występowali w imieniu uciskanych mieszczan i chłopów, wierząc głębo-
ko, iż z chwilą, gdy szerokie kręgi społeczeństwa zostaną oświecone światłem wiedzy, a 
na ziemi nastanie lepszy ład. Zdawali oni sobie sprawę, że prawa obywatelskie i ludzkie 
posiadała na wyłączność tylko szlachta, a przecież natura zrodziła wszystkich równymi, 
dlatego rodzili niezmordowanie wiarę w rozum człowieka. Ośmieszali również zabobony 
i przesady szerzone przez kler, popularyzowali zdobycze świeckiej nauki. Za pomocą 
słowa pisanego walczyli o uporządkowanie Rzeczypospolitej nawołując do rychliwych 
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reform i zmian w polskiej społeczności. W tym okresie tworzyła elita polskiej inteligencji 
tamtego czasy. Do nich należy zaliczyć min. I. Krasickiego, S. Staszica, H. Kołłątaja, S. 
Konarskiego, J. Jasińskiego, A. Naruszewicza, J. U. Niemcewicza i wielu innych mężów 
stanu, którym dobro Ojczyzny leżało na sercu.

Słowa kluczowe: Oświecenie, epoka, ojczyzna, naród, reformy, polityka, pisarze, 
utwory, bajki, satyry, arcydzieła

Summary:
The moral decalogue of the fathers of the Enlightenment in the struggle for the orde-

ring of the Polish-Lithuanian Commonwealth - „Literature is a reflection of the life and 
aspirations of the nation”

The period of Enlightenment falls from the beginning of the mid-seventeenth century 
and throughout the eighteenth century. People of this period were involved in the most 
important affairs of the nation. The literature of this period in Poland reflects and even 
reflects the life and aspirations of the nation. Issues bothering Poles were raised in it. It 
must be remembered that this is a particularly difficult period for Poland, a period of three 
partitions, a period of liberum veto and many inconveniences for the most oppressed 
social strata. The writers of this period, using the pen in the name of reason and nature, 
performed on behalf of the oppressed townsmen and peasants, deeply believing that when 
the broad circles of society are enlightened by the light of knowledge, and on the earth 
a better order will come. They realized that only the nobility possessed exclusive rights 
for civil and human rights, and yet nature gave birth to all equals, which is why they 
gave tireless faith in the human mind. They also ridiculed the superstitions and excesses 
spread by the clergy, popularized the achievements of secular science. With the help of 
the written word, they fought for the ordering of the Commonwealth, calling for rapid 
reforms and changes in the Polish community. During this period, she created the elite 
of the Polish intelligentsia of that time. One should include min. I. Krasicki, S. Staszic, 
H. Kołłątaj, S. Konarski, J. Jasiński, A. Naruszewicz, J. U. Niemcewicz and many other 
statesmen, to whom the good of the Fatherland lay on the heart.

Keywords: enlightenment, epoch, homeland, nation, reforms, politics, writers, works, 
fairy tales, satire, masterpieces
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Wstęp
Rodzina jest podstawową komórką społeczną i miejscem kształtowania osobowości 

dziecka. Jest ona pierwszym środowiskiem wychowawczym dla dziecka. Wpływ matki 
i ojca na dzieci ma szeroki zasięg oddziałujący na rozwój dziecka, na jego osiągnięcia 
szkolne, kształtowanie obrazu własnej osoby. Rodzina właściwie spełniająca swoje funk-
cje przekazuje dzieciom wartości i normy moralne, uczy prawidłowego funkcjonowania 
w społeczeństwie. W rodzinie człowiek nawiązuje swoje pierwsze relacje interpersonal-
ne, a także uczy się ich budowania poza rodziną. Małe dzieci najczęściej uczą się przez 
obserwowanie i naśladowanie swoich rodziców, dlatego bardzo ważne jest, aby rodzice 
dawali im dobry przykład poprzez swoje postępowanie. Rodzina jest pierwszą instytucją 
wychowania człowieka, która może korzystnie wpływać na jego rozwój bądź oddziały-
wać dysfunkcyjnie, jeśli nie spełnia swoich podstawowych zadań.

Analiza literatury przedmiotu wskazuje na rozumienie pojęcia rodziny w znaczeniu 
wąskim i szerokim. W ujęciu wąskim rodzina jest „pierwszym i naturalnym kręgiem śro-
dowiskowym, do którego dziecko wchodzi przez sam fakt narodzin”1. Zatem człowiek w 
sposób naturalny przynależy do rodziny, co uwarunkowane jest momentem przyjścia na 
świat. Z kolei Józef Rembowski postrzega rodzinę jako „małą i jednocześnie pierwotną 
grupę o swoistej organizacji i określonym układzie ról między poszczególnymi człon-
kami, związaną wzajemną odpowiedzialnością moralną, świadomą własnej odrębności, 
mającą swe tradycje i przyzwyczajenia, zespoloną miłością i akceptującą się nawzajem”2. 
Autor niniejszej definicji zwraca uwagę na znaczenie więzi emocjonalnych pomiędzy 
członkami rodziny. Według Stanisława Kawuli „rodzina stanowi wewnętrzny świat, jed-
nak podlega wpływom z zewnątrz, które docierają tam różnorodnymi kanałami i kształ-
tują społeczny i indywidualny system wartości oraz norm zachowania się społecznego 
poszczególnych członków”3. Każda rodzina ma swoją atmosferę, tradycje, nawyki , które 

1  A. Kelm, O opiece nad dzieckiem w rodzinie, WSiP, Warszawa 1974, s. 11.
2  J. Rembowski, Więzi uczuciowe w rodzinie, WSiP, Warszawa 1972, s. 83.
3  S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wyd. Adam Marsza-

łek, Toruń 1997, 50.

MYŚLĄC O DZIECKU – WYBRANE 
KONCEPCJE NOWEGO WYCHOWANIA

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Jej zainteresowania oscylują wokół wykorzystania 
technologii informacyjnych w edukacji, kompetencji emocjonalnych, adaptacji dziecka do środowiska przedszkol-
nego, a także wychowania i integralnego rozwoju dziecka.

  mgr Ewelina Kurowicka – KUL JPII w Lublinie 
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formują nową jednostkę społeczną. Przez atmosferę rodzinną rozumieć można „charakter 
wzajemnych stosunków między członkami rodziny i ogólny klimat uczuciowy, towa-
rzyszący ich relacjom. Jest ona uwarunkowana wzajemnymi postawami wobec siebie, 
osobowością członków rodziny, a także jej składem”4.

Współczesne rodziny żyją w świecie szybkich zmian społecznych i dynamicznego 
postępu technologicznego. Komunikacja interpersonalna pomiędzy rodzicami i dziećmi 
coraz częściej odbywa się za pośrednictwem różnego rodzaju mediów elektronicznych. 
W XXI wieku można zauważyć zjawisko mediatyzacji rodziny, gdyż media przenika-
ją do niemalże każdej sfery życia człowieka. Jednakże żadne media nie mogą zastąpić 
dziecku obecności rodzica. Poważnym zagrożeniem dla procesu wychowania rodzinnego 
jest nadmierne spędzanie przez dzieci czasu wolnego przed ekranem komputera czy ta-
bletu, który zaczyna być postrzegany jako swego rodzaju „elektroniczny przyjaciel” lub 
„elektroniczna niańka”5. W obliczu ogromnej ekspansji mediów konieczna jest troska o 
wychowanie dziecka w rodzinie i relacje między dziećmi a rodzicami. Należy zauważyć, 
iż w części współczesnych rodzin nie tylko dzieci zbytnio koncentrują swoją uwagę na 
mediach, lecz również rodzice prezentują taką postawę. W wielu rodzinach oboje mał-
żonkowie pracują zawodowo poza domem. Zatem w natłoku codziennych obowiązków 
ważna jest umiejętność znalezienia czasu przeznaczonego dla rodziny. Współczesne ma-
cierzyństwo i ojcostwo wymaga współpracy zarówno matki, jak i ojca.

Przesadne koncentrowanie się rodziców na rozwijaniu umiejętności dziecka w wy-
branej dziedzinie przy pomijaniu pozostałych sfer jego życia może w negatywny sposób 
oddziaływać i zaburzać jego rozwój. Wychowanie dziecka trzeba „ujmować całościowo 
jako proces kształtujący uczucia, wolę, charakter, umiejętność współżycia społecznego 
dziecka, wymaga także znajomości i zrozumienia przebiegu jego rozwoju psychicznego i 
duchowego”6. Rodzice powinni dbać o całościowy rozwój dziecka, we wszystkich obsza-
rach, zarówno poznawczym, emocjonalnym, społecznym, jak i fizycznym.

Funkcje rodziny
Każda rodzina, aby mogła w sposób odpowiedzialny i świadomy wychowywać dziec-

ko powinna spełniać określone zadania i funkcje. W Liście do Rodzin Ojciec Święty 
Jan Paweł II pisze: „pośród wielu dróg (jaką idzie w swoim życiu człowiek) rodzina jest 
drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając 
za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, jak niepowtarzalny jest 
każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może się on odłączyć. Wszak nor-
malnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie 
zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wcho-
dzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz 
niepokojący i bolesny, który potem ciąży nad całym życiem”7. W tym kontekście należy 
podkreślić, że rodzina pełni podstawową funkcję, kształtuje system wartości dziecka.

Henryk Cudak zwracając uwagę na różne funkcje rodziny definiuje ją jako „pierwsze, 

4  J. Stachyra, Wpływ rodziny na kształtowanie się osobowości dziecka, „Sympozjum” 2000, nr 2(7), s. 92.
5  M. Więczkowska, Internet w życiu rodzinnym – szanse i zagrożenia, „Edukacja Zdrowotna. Kwartalnik Naukowy 

WSEZ” 2007, nr 2, s. 2.
6  M. L. Opiela, Wychowanie integralne w przedszkolach katolickich, „Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymie-

rza Rodzin - Seria Pedagogiczna” 14(2015),s. 45.
7  Jan Paweł II, List do Rodzin (Gratissimam sane), 1-2.
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naturalne środowisko i grupę społeczną dla dziecka. Jest ona tą wspólnotą, która w kolej-
nych okresach rozwojowych dziecka powinna wypełniać różnorodne funkcje opiekuńcze, 
rozwojowe, edukacyjne, socjalizacyjne i emocjonalne”8. Funkcje rodziny można rozumieć 
jako zespół przypisanych jej zadań, a także rezultaty, które są ich wynikiem. W swoich 
pracach tematykę funkcji rodziny podejmują między innymi: Stanisław Kawula, Zbigniew 
Tyszka, Józef Rembowski, Franciszek Adamski, Jan Szczepański i Maria Ziemska.

Zbigniewa Tyszka dzieli podstawowe funkcje rodziny na cztery kategorie, w ramach 
których podaje dwanaście następujących funkcji:

1. Funkcje biopsychiczne: 
a) prokreacyjna, 
b) seksualna; 
2. Funkcje ekonomiczne: 
a) materialno-ekonomiczna, 
b) funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca; 
3. Funkcje społeczno-wyznaczające: 
a) funkcja stratyfikacyjna, 
b) funkcja legalizacyjno-kontrolna; 
4. Funkcje socjopsychologiczne: 
a) socjalizacyjno-wychowawcza, 
b) funkcja kulturalna, 
c) funkcja religijna (dotyczy rodzin ludzi wierzących), 
d) funkcja rekreacyjno-towarzyska, 
e) funkcja emocjonalno-ekspresyjna9.
Natomiast funkcje rodziny według Jana Szczepańskiego sprowadzają się do trzech 

głównych:
prokreacyjna (kontynuowanie ciągłości gatunku ludzkiego),
socjalizacyjna (przygotowanie człowieka do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie), 
ekonomiczna (zorganizowanie rodzinie dobrych warunków bytu materialnego)10.
Powyżej opisane funkcje rodziny są konieczne, aby dobrze wychować młodego czło-

wieka. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na znaczenie funkcji wychowawczej, 
której prawidłowe spełnienie polega na:

- przekazywaniu dziecku norm i zasad współżycia w danym społeczeństwie;
- zaspokajaniu potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka (potrzeby miłości, 

przynależności, bezpieczeństwa, uznania); 
- dostarczaniu dobrych przykładów zachowań;
- włączaniu dzieci do wykonywania różnego rodzaju czynności i obowiązków domowych; 
- rozwijaniu umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich11.
Charakterystyczną cechą współczesnej rodziny jest „koncentrowanie uwagi na dziec-

ku, zaspokojeniu jego potrzeb, zainteresowań, wspomaganie rozwoju. W normalnie funk-
cjonujących wychowawczo rodzinach, rodzice poświęcają dziecku dużo czasu, troszczą 
się o jego rozwój i edukację”12. 

8  H. Cudak, Dysfunkcje rodziny i jej zagrożenia opiekuńczo-wychowawcze, „Pedagogika Rodziny” 2011, nr 1, s. 7.
9  Z. Tyszka, Rodzina, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, W. Pomykało (red.), Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa 1993, s. 608.
10  J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1970, s. 303-306.
11  E. Sozańska, Rodzina jako środowisko wychowania w wartościach, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2014, nr 3, s. 42.
12  B. Krzesińska-Żach, Pedagogika rodziny, Trans Humana, Białystok 2007, s. 30.
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Znaczenie roli matki i ojca w rodzinie 
W rodzinie najcenniejsza jest „miłość ojca i matki, która znajduje swe wypełnienie w do-

skonałej służbie życiu”13. Oboje rodziców pełnią znaczącą rolę w życiu swoich dzieci, lecz 
ich role są odmienne. Istotą rodziny są członkowie, którzy ja tworzą, czyli rodzice i dzieci. 
Rolą rodziców jest „stworzyć taką atmosferę rodzinną, przepojoną miłością i szacunkiem 
dla Boga i ludzi, aby sprzyjała całemu osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci”14. Za-
równo matka, jak i ojciec powinni się wzajemnie wspierać w swoich zadaniach. Specyfikę 
roli matki cechuje jej emocjonalność, otaczanie troską członków rodziny, stwarzanie życzli-
wej i serdecznej atmosfery. Matką jest strażniczką ogniska domowego, osobą uczącą dziec-
ko szacunku wobec innych ludzi. Instynkt macierzyński pozwala jej na dostrzeganie praw-
dziwych potrzeb dziecka. Matka właściwie wypełniająca swoją rolę „jest sercem wspólnoty 
rodzinnej, ona daje życie i pierwsza wychowuje. To ona przekazuje prawdy wiary i zasady 
etyczne, (…) godzi prawa poszczególnych członków z wymaganiami”15. 

Rolą ojca jest również troszczenie się o dziecko, dbanie o jego potrzeby. Jednakże 
ojciec w inny sposób okazuje dziecku swoją miłość rodzicielską. Ojcowska miłość cha-
rakteryzuje się wspieraniem dziecka w trudnych momentach jego życia, zapewnianiem 
bezpieczeństwa i stabilności. Do kluczowych elementów, jakie wnosi ojciec w wychowa-
nie dzieci należy zaliczyć między innymi:

- Wspieranie emocjonalne matki, pomaganie jej w codziennych obowiązkach;
- Zorientowanie dziecka na świat wartości. Wychowanie społeczne i religijne zależne 

jest w dużej mierze od przykładu ojca. Ojciec określa prawa, obowiązki oraz zasady wła-
ściwego zachowywania się; 

-Wprowadzanie dziecka w rzeczywistość zewnętrzną. Ojciec rozbudza zainteresowa-
nie dziecka, a także zapewnia poczucie bezpieczeństwa;

- Zapewnia poczucie bezpieczeństwa dla matki i dzieci16. 
Więź łącząca matkę i dziecko powstaje „już od momentu poczęcia i utrwalana jest 

przez czas, jaki matka poświęca swemu dziecku. W przypadku ojca jest podobnie, to 
jak bardzo dziecko będzie związane z ojcem zależy od czasu, jaki jest mu przez niego 
poświęcany”17. W tym kontekście należy podkreślić, że niezwykle istotne jest uczestnic-
two ojca w macierzyństwie matki. Role matki i ojca w oddziaływaniu wychowawczym 
są komplementarne.

Typy postaw rodzicielskich
Z perspektywy rozwoju osobowości dziecka w rodzinie kluczowym problemem są po-

stawy rodziców wobec dzieci i ich wzajemne stosunki. Analiza dostępnej literatury dowodzi 
istnienia wielu definicji wyjaśniających rozumienie pojęcia „postawa rodzicielska”. Na po-
trzeby niniejszego opracowania przyjęto definicję Marii Ziemskiej, która postawę rodziciel-
ską traktuje jako „stałą tendencję do zachowania się w pewien określony sposób w stosunku 

13  A. Szul, Wychowanie do miłosierdzia w ujęciu Jana Pawła II, [w:] Pedagogia Jana Pawła II w XXI wieku. Teoria 
i praktyka, N. Nyczkało (red.), Stalowa Wola 2008.

14  M. Leszczyńska, Pedagogiczne idee Jana Pawła II o wychowaniu młodzieży, [w:] Pedagogia Jana Pawła II w XXI 
wieku. Teoria i praktyka, N. Nyczkało (red.), Stalowa Wola 2008, s. 248,

15  S. A. Knutel, Wychowawcza rola rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Pedagogia Jana Pawła II w XXI wieku. 
Teoria i praktyka, N. Nyczkało (red.), Stalowa Wola 2008, s. 326.

16  J. Wilk, Pedagogika rodziny – zagadnienia wybrane, Lublin 2002, s. 86.
17  M. Grabowska, Świadomość rodzicielska matki i ojca, „Państwo i Społeczeństwo” 2015, nr 4, s. 75.
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do dziecka przejawioną zarówno przez matkę, jak i przez ojca”18. Można wyodrębnić posta-
wy właściwe, które stwarzają optymalne warunki do prawidłowego rozwoju dziecka, a także 
postawy niewłaściwe, które negatywnie oddziałują na kształtowanie się jego osobowości. 
Dom rodzinny, w którym panuje atmosfera życzliwości, wsparcia, szczerości, gdzie dzieci 
uznają autorytet rodziców, lecz mogą wyrazić własne zdanie jest miejscem o zdrowych sto-
sunkach społecznych. Relacja oparta na wspieraniu dziecka i akceptowaniu go takim, jakie 
jest przynosi wiele korzyści. Natomiast poczucie osamotnienia dziecka, egoizm, brak życz-
liwości i zainteresowania, nadmierny rygor mogą świadczyć o stosowaniu nieodpowiednich 
metod wychowawczych przez rodziców oraz o nieprzyjaznym klimacie rodzinnym.

Maria Ziemska wyróżnia cztery właściwe postawy rodzicielskie, do których można 
zaliczyć:

Postawę akceptacji dziecka (rodzice przejawiający taką postawę charakteryzują się 
empatią i zadowoleniem z osiągnięć dziecka, uczą je nawiązywania trwałych relacji i 
wyrażania emocji w sposób akceptowalny społecznie);

Postawę współdziałania (rodzice uczą dziecko dbania o swoją i cudzą własność, do-
prowadzania rozpoczętych działań do końca oraz współpracy z innymi ludźmi);

Postawę rozumnej swobody (rodzice rozwijają kreatywność i zwiększają motywację 
dziecka, uczą je wywiązywania się z podjętych zadań i oprowadzania ich do końca);

Postawę opartą na uznaniu praw dziecka (rodzice kształtują lojalność dziecka i współ-
odpowiedzialność, zachęcają dziecko do wykazywania własnej inwencji)19. 

Przyjęcie przez rodziców właściwych postaw rodzicielskich ma ogromne znaczenie 
dla przyszłości dziecka, tego jak radzić sobie będzie w dorosłym życiu20.Obok prawidło-
wych postaw rodzicielskich występują również te nieprawidłowe, takie jak:

Postawa odtrącająca (rodzice niechętnie okazują dziecku uczucia, nie zauważają jego 
potrzeb i zalet, poddają je ciągłej krytyce, traktują dziecko jak przeszkodę w realizacji 
własnych planów);

Postawa unikająca (charakteryzuje się brakiem zainteresowania sprawami dziecka, 
obojętnością, biernością, rodzice niechętnie spędzają czas z dzieckiem, nie czują się do 
niego przywiązani, nie dbają o jego bezpieczeństwo); 

Postawa nadmiernie wymagająca (opiera się na przesadnym skoncentrowaniu się na do-
skonaleniu umiejętności dziecka z pominięciem jego rzeczywistych potrzeb, rodzice wywie-
rają na dziecku presję, mają duże oczekiwania wobec niego, kierują zachowaniem dziecka 
nie pozwalając mu na samodzielność, nie respektują praw dziecka cięgle je oceniając); 

Postawa nadmiernie ochraniająca (rodzice są nadopiekuńczy względem dziecka, ogra-
niczają jego kontakty z innymi ludźmi, są ulegli, niekonsekwentni i zbytnio skoncentro-
wani na dziecku i wyręczają je w obowiązkach, ograniczają autonomię dziecka)21. 

Postawy rodzicielskie „są zazwyczaj plastyczne i podlegają zmianom w miarę, jak 
zmienia się ich przedmiot, tj. dziecko, które przechodzi przez różne fazy rozwoju”22. Po-
stawy zachowania rodziców wobec dziecka powinny być dostosowywane do wieku dziec-
ka, gdyż w różnych okresach rozwojowych ma ono różne potrzeby. W przeciwnym razie, 
gdy postawy rodziców nie zmieniają się i nie są adekwatne do faz rozwojowych dziecka 

18  M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Sygnały, Wiedza Powszechna, Warszawa 1969, s. 40.
19  M. Ziemska, Postawy rodzicielskie…,, s. 67-68.
20  M. Czerw, Postawy rodzicielskie rodziców wychowujących dzieci z mpd, „Pedagogika Rodziny” 2014, nr 4/4, s. 190.
21  M. Ziemska, Postawy rodzicielskie…, s. 66-67.
22  Tamże, s. 33.
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mogą występować sytuacje konfliktowe powodujące zaburzenia w zachowaniu dzieci.
Postawy przejawiane przez rodziców wobec dzieci nie pozostają bez wpływu na ich 

osobowość. Rodzice prezentujący postawę odtrącającą przyczyniają się do pojawiania 
się u dziecka zachowań agresywnych i aspołecznych, a także obojętności wobec innych 
ludzi. Natomiast postawa akceptacji sprzyja nawiązywaniu trwałej więzi emocjonalnej 
między członkami rodziny. Dziecko jest aktywne, empatyczne i potrafi w sposób ak-
ceptowany społecznie wyrażać swoje emocje. Z kolei postawa unikania kontaktu przez 
rodziców powoduje powstawanie zaburzeń w tworzeniu więzi emocjonalnych u dziecka, 
niepewność i nieufność wobec ludzi. Działania rodziców nacechowane postawą współ-
działania sprawiają, że dziecko jest zadowolone z siebie, ma adekwatną samoocenę, po-
trafi współpracować z innymi, a także zna swoje możliwości. Postawa nadmiernie wyma-
gająca powoduje, że dziecko staje się lękliwe, nie wierzy w swoje możliwości, jest uległe 
i ma niską samoocenę. Postawa nadmiernie chroniąca sprawia, że dziecko jest zależne od 
rodziców nawet w wieku dorosłym, nie wykazuje własnej inicjatywy i ma trudności w 
samodzielnym podejmowaniu decyzji. Z kolei postawa uznania praw dziecka rozwija w 
nim samodzielność, wiarę we własne możliwości, twórczość. 

Podsumowanie
Rodzice, którzy przejawiają prawidłowe postawy wobec dziecka obejmują je troskli-

wą opieką, zauważają i zaspokajają jego potrzeby. Dziecko doznające serdeczności i 
życzliwości ze strony najbliższych mu osób, czuje się bezpieczne i pewne siebie. Ograni-
czenie lub utarta poczucia bezpieczeństwa następuje, gdy więzi emocjonalne z rodzicami 
nie są wystarczające lub kontakt zostaje zerwany. Miłość rodzicielska powinna charak-
teryzować się wykazywaniem cierpliwości i gotowości wspierania dziecka, a także oka-
zywania pomocy w zrozumieniu różnych mechanizmów. W relacjach między rodzicami 
a dzieckiem ważny jest wzajemny szacunek i przyjazna atmosfera oparta na zaufaniu 
i akceptacji. Świadomość wychowawcza rodziców i atmosfera rodzinna nacechowana 
umiejętnością współpracy, zrozumienia, poczuciem więzi są bardzo ważnymi czynni-
kami wychowawczymi, które umożliwiają prawidłowy rozwój i wychowanie dziecka. 
Istotną umiejętnością jest również łączenie wychowania w rodzinie z różnymi formami 
oddziaływania wychowawczego, takimi jak przedszkole i szkoła.

Streszczenie:
Rodzina jest najważniejszym środowiskiem wychowawczym, w którym dziecko roz-

wija się i zaspokaja swoje podstawowe potrzeby. Właściwe postawy rodzicielskie ko-
rzystnie wpływają na rozwój dziecka, zaś niewłaściwe postawy go zaburzają. Celem 
niniejszego artykułu jest ukazania znaczenia postaw rodzicielskich w kształtowaniu oso-
bowości dziecka. W opracowaniu scharakteryzowano rolę matki i ojca w procesie wy-
chowania i przedstawiono najważniejsze funkcje rodziny.

Słowa kluczowe: rodzina, postawy rodzicielskie, dziecko, osobowość
Summary:
The importance of parental attitudes in shaping the child’s personality
The family is the most important educational environment in which the child devel-

ops and satisfies his basic needs. Proper parental attitudes have a positive impact on the 
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child’s development, and inappropriate attitudes distort him. The purpose of this article is 
to show the importance of parental attitudes in shaping the child’s personality. The study 
describes the role of mother and father in the process of upbringing and presents the most 
important functions of the family.

Key words: family, parental attitudes, child, personality
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Wstęp
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jest osobą, która ma znaczący wpływ na dzie-

ci w młodszym wieku szkolnym. Odpowiada on bowiem nie tylko za edukację, a więc 
proces kształcenia, jak i wychowania uczniów, ale też staję się dla nich autorytetem, 
wzorcem godnym do naśladowania. Bierze on udział w procesie kształtowania osobo-
wości dzieci, która rozwija się we wszystkich sferach funkcjonowania człowieka, a jej 
rezultatem jest indywidualne zachowanie jednostki w okresie całego życia1. Wartości, 
którymi się kieruje wychowawca przekazuje swoim wychowanką, którzy na tym etapie 
rozwojowym są bardzo chłonni i z łatwością oraz chęcią „zapożyczają” je, niekiedy na 
okres całego swojego życia. W związku z tym nauczyciel, zwany również przez autora 
artykułu - kreator wartości, powinien w swoim misyjnym powołaniu jakim jest jego za-
wód, permanentnie pamiętać, iż jest przykładem moralnym w swoim postępowaniu, ale 
również jest twórcą systemu wartości dla każdego człowieka na drodze wychowania.

Podstawowa terminologia w literaturze przedmiotu
Kluczowe znaczenia dla pozostałych treści artykułu ma próbę wyjaśnienia podstawo-

wych terminów, które są kluczowe dla dalszej części pracy. Terminy te to: nauczyciel, 
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel - wychowawca.

W ujęciu podanym przez „Encyklopedię pedagogiczną” nauczyciel to osoba, która 
uczy innych przez przekazywanie wiadomości, wprowadza w świat wartości, kształ-
tuje kompetencje i umiejętności, w tym także uczenia się przez okres całego życia. 
Współczesny nauczyciel jest profesjonalistą, gdyż posiada przygotowanie merytoryczne, 
psychologiczne, pedagogiczne oraz metodyczne. Jest zaangażowany w zmiany rozwojo-
we szkoły, edukacji, kultury oraz życia społecznego, w związku z tym lista kompetencji 
i powinności w jego zawodzie jest szeroka2.

1  A. Strużyńska, Rola nauczyciela w kształtowaniu osobowości uczniów w klasach I – III na podstawie badań przeprowa-
dzonych w Szkole Podstawowej numer 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2015, KUL, s. 7.

2 Hasło: Nauczyciel, [w:] W. Pomykało, Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja „Innowacja”,Warszawa 1993, s. 548 - 549.

NAUCZYCIEL W KLASACH I-III SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ – KREATOR WARTOŚCI

Ur. 6 czerwca 1993 r. w Stalowej Woli. Absolwentka Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli. 
W czerwcu 2015 r. uzyskała tytuł licencjata z pedagogiki (specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem 
przedszkolnym) na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. W czerwcu 2017 
r. uzyskała tytuł licencjata z pracy socjalnej (specjalizacja: Opieka gerontologiczna) oraz tytuł magistra z pedagogiki 
(specjalność: Edukacja integracyjna i oligofrenopedagogika) na WZPiNoS KUL w Stalowej Woli. W latach 2015 – 
2017 należała do Koła Naukowego „Paidea”. Obecnie doktoranta pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych KUL. 
Zainteresowania: pedeutologia, gerontologia.
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Warto również podkreślić, że nauczyciel jest wartością, celem oraz narzędziem poli-
tyki edukacyjnej. Poprzez swoją działalność kształtuje stosunki interpersonalne i kulturę 
przyszłości. Powodzenie owej pracy zależy od jego osobowości, kompetencji, motywa-
cji, programów edukacyjnych, warunków szkolnych, a także postaw uczniów, rodziców 
oraz zewnętrznych sytuacji społecznych. Jest on wzorem bądź antywzorem postępowa-
nia, który podlega nieustannej obserwacji uczniów3.

Natomiast nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej nie tylko wspomaga proces nabywania 
wiadomości, umiejętności i postaw, ale również ma za zadanie zastąpić dziecku przez kilka 
godzin dziennie rodziców oraz towarzyszyć mu w jego rozwijaniu się. Jego rola jest szcze-
gólnie ważna, zwłaszcza w młodszym wieku szkolnym uczniów, gdyż stymuluje ich rozwój 
potrzeb, aspiracji edukacyjnych oraz wpływa na ich nastawienie w stosunku do świata4.

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jest ogromnym autorytetem, który w sprawach 
szkolnych bardzo często przewyższa autorytet rodziców. Ważne jest nie tylko przygoto-
wanie merytoryczne, ale także pokochanie wykonywanej pracy z bardzo młodymi ludź-
mi, umiejętność rozumienia ich potrzeb. Istotne znaczenie mają także cechy osobowo-
ściowe nauczyciela, ponieważ w znaczącym stopniu wpływają na odbiór jego osoby, ale 
także na samopoczucie uczniów5.

Z powyższych słów wynika, iż nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jest osobą bardzo 
znaczącą dla uczniów klas I – III. Wynika to z tego, że przez kilka godzin dziennie nie 
tylko naucza, ale i sprawuje opiekę nad swoją klasą. Bardzo ważne jest jego przygotowa-
nie merytoryczne, gdyż prowadzi on nauczanie zintegrowane, a więc połączone ze sobą 
treści z różnych dziedzin naukowych.

Nauczyciel – wychowawca to osoba, która staje wobec drugiego człowieka z 
konkretnym celem, jakim jest kształtowania jego charakteru i intelektu. To zadanie jest 
niezwykle odpowiedzialne, gdyż wpływa na postępowanie i wizerunek następnego po-
kolenia. Nauczyciel-wychowawca jest zatem zobowiązany, aby dawać uczniom to co 
najlepsze, najwartościowsze, najbardziej praktyczne. Musi także pamiętać, że przede 
wszystkim jest człowiekiem, a następnie staje się nauczycielem, wychowawcą. Powinien 
nieustannie się rozwijać, poznawać siebie, kontrolować swoją dynamikę. To wszystko 
wpływa na zrozumieniu roli nauczyciela–wychowawcy w środowisku szkolnym.6

Śmiało zatem można stwierdzić, iż nauczyciel to osoba, która ma za zadanie kształtować 
drugiego człowieka, pamiętając przy tym o jego podmiotowości. Jego zadaniem jest nieustan-
ny rozwój.Nauczyciel – wychowawca powinien także mieć świadomość, że jest wzorem dla 
swoich podopiecznych oraz że ma ogromny wpływ na to jakie będą przyszłe pokolenia7.

Pedeutologia – zarys 
Niniejsza część artykułu dotyczy pedeutologii, dlatego też we wstępie autor podejmie 

próbę analizy wspomnianego terminu, który „jest nauką o nauczycielu, wychowawcy. Sta-
nowi ważną subdyscyplinę pedagogiczną, która coraz bardziej jest usamodzielniania”8. Pe-

3 Ibidem, s. 549.
4  K. Kochan, Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Polsce (1945 -2000), [w:] R. Stankiewicz (red.), Nauczyciel – Opiekun 

– Wychowawca. (Tradycje – Teraźniejszość – Nowe wyzwania), Wyd. Eruditus, Poznań – Zielona Góra 2002, s. 85 – 86.
5 Ibidem, s. 86.
6  G. Koźmiński, D. Kitowska, Nauczyciel – Wychowawcą 2, Pracownia Wydawniczo – Edukacyjna K&K, Piła 2004, 

s. 15 – 16.
7 A. Strużyńska, Rola nauczyciela.. op. cit., s. 29.
8  J. Szempruch, Pedeutologia. Studium teoretyczno – pragmatyczne, Wyd. „Impuls”, Kraków 2013, s. 14. Ibidem, s. 14.
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deutologia zajmuję się zatem wszelkimi problemami dotyczącymi nauczyciela. Między in-
nymi jego osobowością, kształceniem, rozwojem, funkcjonowaniem, doborem kandydatów 
do zawodu, analizą warunków życia, rolę społeczną, a także pozycją w społeczeństwie9.

Warto podkreślić, że początki rozwoju pedeutologii - jako dziedziny naukowej przypa-
dają na przełom XIX i XX wieku, mimo iż zainteresowanie zawodem nauczyciela sięga, 
co najmniej starożytności. Rozprawa „O duszy nauczycielstwa”10 autorstwa J. Dawida 
z 1912 roku porusza naukową problematykę o nauczycielstwie. Zapoczątkowała także 
liczne badania skoncentrowane na osobowości nauczyciela. Jednakże prawdopodobnie 
pierwszy raz termin „pedeutologia” został użyty przez włoskiego psychologa P. Eusebiet-
ti, który zastosował go do określenia psychologii nauczyciela11.

Kongres Międzynarodowej Ligii Nowego Wychowania w Nicei w 1932 roku nakreślił 
przedmiot pedeutologii, kiedy to podkreślona została ważna rola nauczyciela w kształ-
towaniu nowożytnego społeczeństwa12. Powołano również specjalny Komitet, którego 
zadaniem było opracowanie „zagadnień kształcenia nauczycieli”. Należeli do owego Ko-
mitetu wybitni profesorowie z wielu krajów, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, 
Anglii, Chin, Francji. Polskarównież miała swoich przedstawicieli, a jej reprezentantami 
byli: Mirski, Rowid, Radlińska, Jakiel oraz Michałowska. Na pierwszym posiedzeniu 
dyskusja toczyła się wokół dwunastu problemów napisanych przez profesora J. Watso-
na13. Dotyczyły one:

1) selekcji kandydatów do pełnienia zawodu nauczyciela,
2) łączenia kształcenia nauczycieli ze szkołami,
3) nauczania zindywidualizowanego w zakładach kształcenia nauczycieli,
4) nauczania aktywnego kandydatów,
5) ciągłych kontaktów studentów z życiem społecznym środowiska,
6) kształceniu skupionym na „ośrodkach życia”, a nie tylko na programach przedmiotowych,
7) praktycznych metod poznawania dzieci w szkole i poza nią,
8) możliwości poznawania siebie, jak i uczniów,
9) organizacji praktyki, która powinna być osobistym doświadczeniem,
10) kształcenia, które powinno być nastawione na samodzielne myślenie kandydatów,
11) rozwijania pełnej osobowości kandydatów,
12) posiadania obrazu ideału nauczyciela14.
Powyższe zagadnienia były swoistym „manifestem” powstałym dzięki Międzynaro-

dowej Ligii Nowego Wychowania, a więc instytucji, która zajmowała się kształceniem 
nauczycieli. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż Polska miała istotny wpływ na kształtowa-
nie podstaw pedeutologii. Doktor J. Mirski napisał pracę zatytułowaną „Projekt naukio 
wychowaniu, czyli pedeutologji”. Autor zauważył potrzebę określenia działania peda-
gogicznego. W „działaniach praktycznych” wyróżnił pracę według zasady technicznej, 
jak i twórczej. Mirski uważał, że kształcenie wychowawcy podobne jest do kształcenia 
zawodowego. Kandydat powinien spełniać wymagania m.in. dotyczące wiedzy, okre-
ślonych właściwości psychofizycznych, sprawności. Natomiast według zasady twórczej 
takie przyporządkowanie pewnych cech jest niemożliwe, gdyż związane jest z osobowo-

9 Ibidem, s. 10.
10  J. W. Dawid, O duszy nauczycielstwa, Instytut Wydawniczy „Nasza księgarnia”,Warszawa 1946,
11  J. Szempruch, Pedeutologia. Studium .. op.cit, s. 10.
12 Ibidem, s. 14.
13  H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 18.
14 Ibidem, s. 18 - 20.
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ścią, wolą czy charakterem nauczyciela15.
J. Mirski podkreślił także, że im bardziej jest twórcze postępowanie wychowawcy, 

tym bardziej bogata jest jego osobowość. Nakłaniał również do koncepcji, że obok „od-
krycia dziecka”, a więc rewolucji, której celem byłodostrzeżenie dziecka w procesie wy-
chowania16, jest odkrycie osobowości nauczyciela17.

W rozważaniach nad założeniami pedeutologii warto omówić trzy stadia tej subdyscy-
pliny pedagogicznej:

1) Pierwsze - skupiało uwagę na osobowej wartości nauczyciela, jego indywidualno-
ści. Na tym etapie rozwoju pedeutologii stworzona została idea służby nauczycielskiej, a 
także powinność wobec siebie oraz ucznia.

2) W drugiej fazie - kładziony był nacisk na ścisłość naukową, wiarę w możliwość 
racjonalnego uporządkowania edukacji nauczycieli oraz kontrolowania efektów. Istotną 
rolę odgrywały kompetencje zawodowe.

3) Ostatnie stadium - związane jest z pytaniem: „skąd wiem, jak mam wychowywać?”. 
Zatem stanowi swoistą refleksję nad prawomocnością wychowawczej ingerencji18.

Dorobek literatury pedagogicznej wskazuje na cztery kręgi zainteresowań pedeutolo-
gii. Należą do nich rozważania dotyczące nauczyciela, bez powiązania go z określonym 
czasem oraz miejscem. To też analiza sytuacji nauczyciela, jego zawoduw określonym 
miejscu i czasie, ale i retrospektywny opis sytuacji nauczyciela,rozwoju owego zawodu 
na bazie źródeł historycznych. Są to również projekcje związane z zawodem nauczyciel-
skim w kontekście zmian społeczno – kulturalnych oraz edukacyjnych19.

Dziś pedeutologia ujmowana jest w trzech znaczeniach:
1) ”jako nauka o nauczycielu (jedna z dyscyplin pedagogicznych),
2) jako pedagogiczno – filozoficzna refleksja o nauczycielu (filozofianauczyciela i za-

wodu nauczycielskiego),
3) jako wiedza o nauczycielu obejmująca rezultaty badań naukowych,rozważań filozo-

ficznych i tradycje; wiedza przekraczająca ograniczenia naukowego modelu poznania”20.
Konkludując, pedeutologia jest nauką, której przedmiotem zainteresowań jest nauczy-

ciel jako jednostka, zbiorowość nauczycielska, jak także zawód nauczyciela w różnych 
perspektywach. Pedeutologia stała się subdyscypliną pedagogiki na przełomie XIX i XX 
wieku. Ważną rolę w jej kształtowaniu odegrał Kongres Międzynarodowej Ligii Nowego 
Wychowania w Nicei, na którym rozpatrywano dwanaście istotnych zagadnień dotyczą-
cych kształcenia nauczycieli. 

Kwalifikacje i kompetencje nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej
Termin „kwalifikacje zawodowe” w ujęciu „Nowego słownika pedagogicznego” 

oznacza: „zakres i jakość przygotowania niezbędnego do wykonywania jakiegoś za-
wodu”21. W dalszej części wyjaśnienia owego pojęcia, ujęte są czynniki składające się 
na nie. Należy do nich: poziom wykształcenia ogólnego, wiedza i umiejętności zawo-
dowe, stopień wprawy, umiejętności usprawniania oraz organizowania pracy, a także 

15 Ibidem, s. 20 - 21.
16  H. Kwiatkowska, Pedeutologia… op.cit. , s. 21 - 22.
17  J. Szempruch, Pedeutologia. Studium teoretyczno…op.cit., s. 15.
18  H. Kwiatkowska, Pedeutologia… op.cit., s. 17.
19  J. Szempruch, Pedeutologia. Studium teoretyczno…op.cit., s. 18 - 19.
20 Ibidem, s. 19.
21  Hasło: Kwalifikacje zawodowe, [w:] W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny… op. cit, s. 201.
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zainteresowania i uzdolnienia zawodowe. Na jakość wpływają również kwalifikacje 
społeczno – moralne pracownika, jak i właściwości fizyczno - zdrowotne22.

Kwalifikacje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej reguluje między innymi Rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017roku, w sprawie szczegóło-
wych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, które zostało opublikowane w Dzienniku 
Ustaw w 2017 roku, poz. 1575. Określa ono między innymi kwalifikacje dla nauczycieli 
przedszkoli i klas I – III szkoły podstawowej. Osoby, które chcą ubiegać się o pracę na 
owych stanowiskach powinny ukończyć:

„1) studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magister-
skie, na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wie-
ku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym; 

2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi 
w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym”23.

Kolejną bardzo istotną ustawą regulującą prawa, obowiązki nauczycieli, w tym także 
kwalifikacje zawodowe jest Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 roku. Według tej usta-
wy „stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym 
lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do które-
go są to wystarczające kwalifikacje,

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych,
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu”24.
T. Nowacki w artykule pod tytułem „Kwalifikacje i autokreacja nauczyciela” odwołuje 

się do trójkąta kwalifikacyjnego, który zawiera trzy rodzaje kwalifikacji dla nauczyciela. 
Pierwsza to kwalifikacja fizyczno – zdrowotna, która zobowiązuje nauczyciela do utrzy-
mania sprawności fizycznej, a w szczególności zdrowia. Ważna jest niezwykle higiena 
ciała i ubioru. Nauczyciel powinien również cechować się dbałością o eliminację wszel-
kich możliwych chorób zakaźnych, w związku z tym istotna jest profilaktyka wzmacnia-
jąca zdrowie, a zwłaszcza profilaktyka chorób zawodowych25.

Następna to kwalifikacja ściśle zawodowa, która dotyczy umiejętności sensoryczno – 
motorycznych, umysłowych, rozwiązywania problemów oraz organizowania badań. Te 
wszystkie umiejętności powinny się przekładać w pracy nauczyciela, wielką starannością 
oraz dokładnością języka, tworzeniem jasnych zdań, klarownością wykładów czy też 
umiejętnością dostosowania i organizowania metod do poziomu uczniów. Na umiejętno-
ści metodyczne i dydaktyczne składa się tworzenie planów zajęć, konstrukcji sprawdzia-
nów oraz umiejętność oceniania26.

Trzeci rodzaj dotyczy kwalifikacji społeczno – moralnych, które są bardzo ważne w 
zawodzie nauczyciela, jak i w pracach, gdzie ma się bezpośredni kontakt z ludźmi. Są 
to umiejętności związane z nawiązywaniem relacji, uważnego słuchania i reagowania na 
błędy rozmówcy. To również kreowanie odpowiedniego stosunku do odbiorcy. Kwalifi-

22 Ibidem.
23  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku, w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli,[w:] Dziennik Ustaw, 2017 r. poz. 1575, § 4, ust. 2.
24 Karta Nauczyciela, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 rok, (Dz.U. 1982, Nr 3 poz. 19), Roz. 3, art. 9.
25  T. Nowacki, Kwalifikacja i autokreacja nauczyciela, [w:] K. Żegnałka(red.), Kompetencje współczesnego nauczy-

ciela, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2008, s. 17.
26 Ibidem, s. 17.
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kacje społeczno – moralne oparte są w głównej mierze na etosie zawodu nauczyciela27.
T. Nowacki wyróżnił także czwartą kwalifikację występującą poza trzema powyższymi. 

Jest to kwalifikacja ekstrafunkcyjna, do której zaliczają się te umiejętności, które pozwala-
ją zorientować się nauczycielowi w zupełnie nowej dla niego sytuacji. Jednakże, aby opa-
nować owe trudności trzeba posiadać umiejętności analityczne, twórcze oraz kreacyjne28.

Z kolei pojęcie „kompetencje nauczycielskie” zdaniem W. Okoniato zdolności do sa-
morealizacji, zdolności do podejmowania działań w zakresie pedagogicznym29. Według 
E. Goźlińskiej iF. Szlosek na kompetencje nauczycielskie składa się: przygotowanie za-
wodowe, umiejętności, zakres wiedzy, a także odpowiedzialność do wykonywania okre-
ślonych zadań30.Z ukazanych definicji wynika, iż kompetencje dla nauczycieli, to przede 
wszystkim zdolności, umiejętności, wiedza oraz postawy dotyczące działalności pedago-
gicznej, przygotowanie zawodowe oraz dążenie do samorealizacji.

I. Nowakowska – Buryła w artykule „Kompetencje nauczyciela a rozwijanie samo-
dzielności poznawczej uczniów” wyróżnia następujące kompetencje: 

1) merytoryczne, 
2) samokształceniowe,
3) psychologiczno – dydaktyczne, 
4) dydaktyczno – metodyczne,
5) w dziedzinie planowania i projektowania działań edukacyjnych, 
6) w zakresie kontroli i oceny, 
7) dotyczące projektowania i oceny programów i podręczników szkolnych, 
8) medialne i techniczne, 
9) komunikacji nauczyciela31.
Kompetencje merytoryczne, zwane rzeczowymi pozwalają nauczycielowi swobodnie 

realizować zagadnienia, które są przekazywane odbiorcom. Powinny być one prawidło-
wo opracowane, aby zwłaszcza w odczuciu dzieci tworzyły określony system zrozumiały 
dla nich. W parze z kompetencjami merytorycznymi idą kompetencje samokształcenio-
we. Dotyczą one nie tylko przygotowania nauczycieli podczas studiów, ale i utrzymania 
sprawności zawodowej przez cały okres pracy, czyli to podejmowanie trudu samokształ-
cenia, który powinien być wewnętrznym pragnieniem wychowawców32. Wobec tego na-
uczyciel powinien posiadać kompetencje merytoryczne oraz samokształceniowe, dzięki 
którym będzie m.in. posiadał wymaganą wiedzę, która umożliwi mu swobodne przeka-
zywanie wiedzy oraz nieustanną chęć bycia coraz lepszym.

Kolejne są to kompetencje psychologiczno – pedagogiczne. Wiedza z zakresu tych 
dwóch dziedzin jest wymogiem do posiadania tej kompetencji. Ważna jest szczególnie 
znajomość psychologii rozwojowej i wychowawczej, która umożliwia działania diagno-
styczne, dydaktyczne, wychowawcze oraz wykorzystania jej do poznawania uczniów, 
oraz zorganizowania procesu kształcenia33.

27 Ibidem, s. 18.
28 T. Nowacki, Kwalifikacja i autokreacja nauczyciela… op. cit, s 18.
29  Kompetencje, [w]: W. Okoń (red.), Nowy słownik…op. cit., s. 126.
30  E. Goźlińska, F. Szlosek, Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego, Instytut Technologii Eksploata-

cji, Radom 1997, s. 52.
31  I. Nowakowska-Buryła, Kompetencje nauczyciela a rozwijanie samodzielności poznawczej uczniów, [w]: Z. 

Bartkowicz i inni, Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej, Lublin 2007, s. 116 -131.

32 Ibidem, s. 118 - 119.
33 Ibidem, s. 121.
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 Natomiast do zakresu kompetencji dydaktyczno – metodyczne należy: znajomość 
programu nauczania, umiejętność właściwego planowania zajęć, odpowiedni dobór me-
tod nauczania, umiejętność stosowania środków dydaktycznych, oryginalność i pomysło-
wość w prowadzeniu zajęć, kierowanie działalnością poznawczą uczniów, a także umie-
jętność formułowania tematów. To również aktywizacja uczniów oraz wdrożenie ich do 
takiego stylu pracy, aby samodzielnie potrafili wyodrębniać treści materiału i samodziel-
nie je rozpatrywali pod względem merytorycznym, jak i logicznym34.

Kolejne niezbędne kompetencje dla zawodu nauczyciela są w dziedzinie planowania i 
projektowania. Planowanie nie powinno dotyczyć tylko pracy nauczyciela, ale powinno 
również uwzględnić pracę uczniów. Proces ten związany jest ze sformułowaniem ce-
lów postępowania, ustaleniem sekwencji czynności, przypomnienie zasad i reguł danego 
działania orazokreślenie ich warunków i środków35.

Kompetencje w zakresie kontroli i oceny dotyczą umiejętności badania zgodności sta-
nu zastanego ze stanem oczekiwanym. Nauczyciel najczęściej sprawuje w szkole funkcje 
kontrolną, gdyż pozwalają mu na to jego kompetencje. Do owych umiejętności należy 
między innymi: dobórnarzędzi ewaluacyjnych, wytwarzanie narzędzi diagnozy, stoso-
wania narzędzi pomiaru, a także interpretacji uzyskanych wyników. To również wyko-
rzystywanie wyników, budowanie trafnych osiągnięć wyrażanych w stopniach szkolnych 
oraz przedstawianie wyników ewaluacji uczniom, rodzicom, nauczycielom36.

Z kolei kompetencje dotyczące projektowania i oceny programów i podręczników szkol-
nych wymagają wiedzy z wielu dziedzin. Ewaluacji programu można dokonać przed reali-
zacją (ewaluacja wstępna), w trakcie (ewaluacja formatywna)lub po (ewaluacja całościowa). 
Oceny programu należy przeprowadzić w następujących aspektach:merytorycznym i formal-
nym, czyli ocena zgodności z podstawą programową, psychologiczno – pedagogicznym, czyli 
uwzględniając proces uczenia się i różnice indywidualne uczniów, metodycznym, czyli ocena 
znajomości zasad budowania programów, a także w aspekcie ewaluacyjnym, czyli umiejęt-
ność wyznaczania kryteriów oraz posługiwania się narzędziami oceny. Natomiast stworzenie 
własnego, wartościowego programu wymaga niezwykłej ostrożności, odpowiedzialności, jak 
i poszerzania wiedzy psychologiczno – pedagogicznej. Także wybór odpowiedniego pod-
ręcznika nie należy do zadań łatwych, zaś do bardzo odpowiedzialnych, bowiem podręcznik 
jest źródłem wiedzy o świecie i powinien odwoływać się do sytuacji życiowych, uwzględniać 
zainteresowania typowe dla dzieci na danym etapie rozwojowym, posiadać kolorowe i cieka-
we ilustracje, krzyżówki, a także inspirować i zachęcać do krytycznego myślenia37.

Kolejne to kompetencje medialne i techniczne. Dotyczą one organizowania warsztatu 
pracy własnej, jak i ucznia. Nauczyciel-wychowawca powinien w organizowaniu dzia-
łalności uczniów, oprzeć się na założeniach kształcenia multimedialnego, wykorzystując 
tradycyjne i nowoczesne środki dydaktyczne. Istotne, szczególnie w dobie Internetu, jest 
kształcenie o mediach, przez media i dla mediów38. Tak, więc nauczyciel w swojej dzia-
łalności pedagogicznej powinien posługiwać się tymi środkami dydaktycznymi, które są 
niezawodne w edukacji od wielu lat, jak i tymi, które są nowoczesne i pobudzają cieka-
wość oraz zainteresowanie uczniów. 

Ostatni rodzaj kompetencji związany jest zkomunikacją nauczyciela. Takowe kompeten-

34  I. Nowakowska-Buryła, Kompetencje nauczyciela a.. op. cit., s. 122 - 123.
35 Ibidem, s. 123 - 124.
36 Ibidem, s. 125. 
37  I. Nowakowska-Buryła, Kompetencje nauczyciela a.. op. cit., s. 126 - 127.
38 Ibidem, s. 128 - 129.
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cje dotyczą wiedzy na temat procesu komunikowania, jak również umiejętności efektywne-
go nadawania oraz odbierania komunikatów. Jest to niezwykle ważny proces, gdyż prawi-
dłowa komunikacja nauczyciela sprzyja rozwijaniu u uczniów samodzielności poznawczej39.

Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, iż do wykonywania zawodu na 
stanowisku nauczyciela wymagane są pewne kwalifikacje i kompetencje. Nauczyciel, a w tym 
przodku nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej musi m.in. zdobyć określone wykształcenie 
wyższe,spełniać odpowiednie wymogi stanu zdrowia czy teżprzestrzegać podstawowe zasady 
moralne. Jednak warto dodać, że są to nieliczne przykłady wymogów odnośnie osób ubiega-
jących się o pracę w tym zawodzie. Oprócz kwalifikacji nauczyciel powinien posiadać odpo-
wiednie kompetencje, które umożliwią mu prawidłowe wykonywanie obowiązków, na jakże 
odpowiedzialnymstanowisku, który związany jest wychowaniem młodych pokoleń. Kompe-
tencje te związane są w głównej mierze z wiedzą, postawami i umiejętnościami zdobytymi 
podczas studiów pedagogicznych, praktyk zawodowych, jak i również poprzez niekończące 
samokształcenie, które jest niezwykle istotne zwłaszcza w zawodzie nauczyciela40.

Wartości w wychowaniu 
Głównym przekaźnikiem wartości jest wychowanie, które rozumiane jako przygotowa-

nie człowieka do życia i kształtowanie jego osobowości w warunkach konkretnej rzeczywi-
stości społecznej. Obejmuje ono zarówno świadome i celowe oddziaływania na jednostkę 
odpowiedzialnych za wychowanie osób i instytucji oraz systemu wychowania równoległe-
go (telewizja, radio, film, prasa, literatura, sztuka, instytucje naukowe i kulturalne, sport 
itp.) oraz są to wysiłki człowieka nad kształtowaniem własnej osobowości. Warto również 
dodać, iż proces ten nie ogranicza się tylko do okresu dzieciństwa i młodości – lecz trwa 
przez całe życie, gdyż zmienia się rzeczywistość i wymaga od człowieka ciągłego doskona-
lenia własnej osobowości, ponieważ musi n dostosować się do tych zmian41.

Jednym z celów wychowania, a szczególnie wychowania moralnego jest stworzenie 
systemu wartości, który stanowi fundament życia człowieka. Każdy jednostka ze swo-
jego dzieciństwa wynosi „bagaż” składający się z przekazanych nam przez pierwszych 
wychowawców (najczęściej rodziców, dziadków) wartości, wzorców zachowań, nawy-
ków, przekonań, poglądów, norm społecznych, czy też zapatrywań na świat. Takowy sys-
tem wartości buduje osobowość i kształtuje życie człowieka42. Dzięki temu kształtowany 
zostaje rozwój moralny człowieka, który dotyczy przyswajania wiedzy o problemach 
moralnych i umiejętności odróżniania tego co moralnie dobre i godziwe, od tego co złe, 
niegodziwe czy wręcz nikczemne z moralnego punktu widzenia. Rozwój moralny prze-
biega zatemtrzech sferach: w sferze poznawczej, tj. uświadamianie sobie tego, co dobre 
i złe, jak i w sferze emocjonalnej, tzn. w rozwijaniu wrażliwości moralnej i w sferze 
behawioralnej, czyli w konkretnym postępowaniu moralnym43.

Wobec powyższych słów, więc twierdzeń, że rozwój moralny m.in. wzbogaca nas o 
wartości, którymi ludzie w swoich postępowaniach się kierują, należałoby postawić py-
tanie: czym są wartości?

39 Ibidem, s. 130 – 131.
40  A. Strużyńska, Rola nauczyciela w kształtowaniu osobowości uczniów w klasach I – III na podstawie badań przeprowa-

dzonych w Szkole Podstawowej numer 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli, KUL, Stalowa Wola 2015, s. 
41  http://www.przedszkole.glogow-mlp.pl/publikacje-nauczycieli/443-wychowanie-do-wartosci (31.03.2019 r.)
42  B. Dymara, Poszukiwanie ładu umysłu i serca, czyli życie według wartości, [w:] Dziecko w świecie wartości, Część 

II, Poszukanie ładu umysłu i serca, red. B. Dymara, M. Łopatkska, M. Z. Pulinowa, A. Murzyn, Kraków 2003.
43  M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Wyd. Impuls, Kraków 2002, s. 12-13.
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Encyklopedia PWN definiuje wartość następująco: „filoz. podstawowa kategoria ak-
sjologii, oznaczająca wszystko to, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel ludzkich 
dążeń.Wśród filozofów, zwłaszcza etyków i estetyków, toczy się spór, czy wartość jest 
czymś, co przysługuje przedmiotom obiektywnie czy subiektywnie; obiektywiści ujmują 
wartość jako cechę przysługującą przedmiotowi (zjawisku) niezależnie od jego subiek-
tywnej oceny przez określony podmiot, z określonego punktu widzenia; subiektywiści 
ujmują wartość jako cechę nadawaną przedmiotowi przez podmiot, ujawniającą jedynie 
określone postawy emocjonalne i wolicjonalne wobec wartościowania”44.

W literaturze przedmiotu pojęcie „wartości” jest dość zróżnicowanie. Wartości mają być 
wieloznacznie rozumiane, jednakże potraktowane jako zjawisko autonomiczne, oznaczają: 
zjawiska, pojęcia, oraz idee w których tkwi atrybut wartościowania. Istnieje przekonanie, 
że wartości istnieją niezależnie, a rola człowieka jest ich odkrywanie i poznawanie. Uru-
chamiają one też ludzką motywację, dlatego też w takim rozumieniu wartości mają duże 
znaczenie w strukturze osobowości, ukierunkowują bowiem ludzkie działania i dążenia45.

Aby jeszcze głębiej zrozumieć,czym są wartości, autor artykułu zaprezentuje 
klasyfikacja wartości zaproponowana przez R. Jedlińskiego. W tejże koncepcji wyróżnia 
się następujące wartości: 

1. „Transcendentne – Bóg, świętość, wiara, zbawienie. 
2. Uniwersalne – dobro, prawda. 
3. Estetyczne – piękno. 
4. Poznawcze – wiedza, mądrość, refleksyjność. 
5. Moralne – bohaterstwo, godność, honor, miłość, przyjaźń, odpowiedzialność, spra-

wiedliwość, skromność szczerość, uczciwość, wierność. 
6. Społeczne – demokracja, patriotyzm, praworządność, solidarność, tolerancja, rodzina. 
7. Witalne – siła zdrowie, życie. 
8. Pragmatyczne – praca, spryt, talent, zaradność. 
9. Prestiżowe – kariera, sława, władza majątek, pieniądze. 
10. Hedonistyczne – radość, zabawa”46.
Ukazana w wybranym obszarze analiza problematyki aksjologiczno-wychowawczej 

ukazuje, że człowiek jako podmiot wychowania posiada swoistą charakterystykę aksjolo-
giczną. Wobec tego wszelki ideał czy model wychowawczy musi wyrastać ze zrozumie-
nia aksjologicznej specyfiki natury ludzkiej. Wiedza o wychowaniu musi się zatem opie-
rać na wiedzy o wartościach oraz o wiedzy o człowieku. Ponadto wychowawca powinien 
zabiegać, by w procesie kształcenia stwarzać sytuację umożliwiających wychowankom 
rozpoznanie, akceptowanie i przeżywanie wartości47. 

Nauczyciel jako kreator wartości
Nauczyciel w procesie edukacji musi skupiać się nie tylko na nauczaniu, ale i na wycho-

wywaniu uczniów. Wychowanie jest jednym z podstawowych czynników rozwoju dziecka. 
Ma za zadanie przygotowywać młode pokolenia do uczestnictwa w życiuikulturze ludz-
kości oraz jej przebudowie48. Wychowanie polegała na kształtowaniu postaw, motywów, 

44  Hasło: Wartość [w:] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wartosc;3994143.html (31.03.2019 r.)
45  L. Zarzycki, Teoretyczne podstawy wychowania, Teoria i praktyka w zarysie, KPSW, Jelenia Góra 2012, s. 61-62.
46 Ibidem.
47 Ibidem, s. 66-67.
48  W. Okoń, Problem osobowości nauczyciela, [w:] W. Okoń (red.), Osobowość nauczyciela, Państwowe Zakłady 

Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1962,s. 7.
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przekonań, uczuć, cech charakteru i sposobu postępowania ucznia49. „Oddziaływania wy-
chowawcze mogą bezpośrednio dotyczyć indywidualnego ucznia w relacji: wychowawca 
- wychowanek, albo też zbioru uczniów w układzie: wychowawca - wychowankowie”50.

 Aby wychowanie było prawidłowe musi być dziełem dojrzałego wychowawcy51.
Należy zatem pochylić się nad następującym pytaniem: jakie wartości powinien prze-

jawiać i jakimi cechami powinien charakteryzować się nauczyciel?
Po pierwsze nauczyciel powinien być powołany do pracy z drugim człowiekiem, a 

jego powołanie można określić jako „miłość dusz ludzkich”52. Wynika to z tego, iż czło-
wiek bezinteresownie troszczy się i czyni coś dla innych, a przyświeca temu dobro mo-
ralne oraz udoskonalenie jego istoty duchowej. Nauczyciel również powinien mieć w 
sobie rozwinięte życie wewnętrzne i czuć z uczniem duchową wspólność. Posiada wtedy 
poczucie obowiązku, odpowiedzialności oraz potrzebę doskonałości53.

Nauczyciel wpływa na otoczenie, którym są uczniowie, dlatego też ma oddziaływać 
na uczniów jak człowiek na człowieka, traktować ich podmiotowo. Nauczyciel musi 
być świadomy tego, co chce osiągnąć, do czego dążyć, jaka ma być ostateczna wartość 
ukształtowana przez wychowanie, a więc ma znać cel wychowania54.

Kiedy wpływ wywierany przez nauczyciela na uczniów jest silny, wtedy może nazwać 
nauczyciela dobrym. Wynika to z tego, iż pracując w tym zawodzie należy się starać prze-
kształcić wychowanków. To znaczy wzbogacić ich wiedzę, rozwinąć w nich zdolności, 
zainteresowania, zalety charakteru, zwalczyć pewne wady, zaszczepić w nich pewne po-
glądy, czyli zmienić ich osobowość. Pod wpływem nauczyciela może rozwinąć się pewna 
cecha osobowości wychowanka, która może mieć znaczący wpływ na jego przyszłość55.

Nauczyciel – wychowawca jest wzorem dla swoich uczniów i nie rzadko bywa, że 
każde jego zachowanie, postępowanie jest naśladowane czy też oceniane. Dlatego 
nauczyciel powinien charakteryzować się między innymi takimi cechami jak: cier-
pliwość, pracowitość, punktualność, taktowność, systematyczność, sprawiedliwość 
czy też panowanie nad sobą. Powinien także być pełen optymizmu, troskliwy, mieć 
zamiłowanie do wykonywanego zawodu, mieć zdolność do obserwacji i koncen-
tracji oraz posiadać ambicje do dalszego rozwoju. Odnosząc się do sferyfizycznej 
nauczyciel powinien być zdrowy, zadbany, odpowiednio ubrany56.

Nauczyciel powinien być również kreatorem wartości, godnym wzorem do postępo-
wania dla uczniów. Jest to niezwykle ważne zadanie, gdyż „człowiek jest podstawową 
wartością świata widzialnego”57. Dlatego też nauczyciel powinien mieć świadomość 
tego, jak ważny jest każdy człowiek, jak ważny jest czas spędzany z uczniami. Powinien 
nieustannie pamiętać o tym, że również od niego zależy jakimi ludźmi w przyszłości będą 
jego uczniowie. Wobec tego dojrzały nauczyciel-wychowawca powinien czuć potrzebę 
przekazywania wartości, w taki sposób, aby uczniowie poznawali je, dostrzegli ich zna-

49  Wychowanie, [w:] W. Okoń (red.), Nowy słownik… op. cit., s. 379.
50  Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna… op. cit.
51  W. Okoń, Problem osobowości… op. cit., s. 7.
52  J. W. Dawid, O duszy nauczycielstwa, [w:] W. Okoń (red.) Osobowość nauczyciela… op. cit., s. 9.
53 Ibidem, s. 45 - 47
54 Ibidem, s. 51.
55  M. Kreuts, Osobowość nauczyciela – wychowawcy, [w:] W. Okoń (red.), Osobowość nauczyciela… op. cit., s. 150 - 151.
56  S. Baley, Psychiczne właściwości nauczyciela – wychowawcy, [w:] Osobowość nauczyciela… op. cit., s. 219 – 223.
57  S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologiipersonalistycznej, Wyd. KUL, Lublin 2006, s. 165.
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czenie oraz stosowali w swoim życiu, będąc tym samym wzorem dla innych58.
Według koncepcji pluralizmu bytu, człowiek potrzebuje wiele odmian wartości mię-

dzy innymi: materialno – utylitarnych, witalnych oraz zmysłowo – ludycznych. Jako oso-
bowy duch ma zdolność rozpoznawania ich oraz współtworzenia wartości wyższych, do 
których możemy zaliczyć prawdę, dobro, miłość, wolność, piękno czy sacrum59. Tak, 
więc człowiek spotyka się z różnymi rodzajami wartości, które odnoszą się do wszystkich 
aspektów związanych z życiem ludzkim. Ponadto potrafi je rozróżniać, a także współ-
działać w kreowaniu wartości najwyższych60.

Bardzo ważne jest, aby nauczycielprzekazywał wartości witalne i ludyczne, gdyż zwią-
zane są ze zdrowiem, życiem, brakiem cierpienia, siłą fizyczną czy też integralnością ciała. 
Mają one na celu zachęcać, między innymi do aktywności fizycznej, uprawiania wszelkie-
go rodzaju sportów czy też różnych form zabaw. Jednak te wartości nie odnoszą się tylko 
do cielesności. Należy pamiętać, że ludzi powinno się postrzegać poprzez pryzmat kon-
cepcji personalistycznej, a więc każdy człowiek jest podmiotem, nie przedmiotem. Jest to 
bardzo istotne, gdyż zdrowie fizyczne silnie powiązane jest ze zdrowiem psychicznym61.

 Również wartości moralne mają ogromne znaczenie w życiu człowieka, gdyż 
„decydują o jakości życia, zapewniają wewnętrzno – duchową dojrzałość, otwierają na 
potrzeby innych ludzi”62. Mianowicie, wartości te odnoszą się do godności człowieka, a 
dzięki nim człowiek może lepiej dostrzec innych ludzi, a także może zdobyć „spokój” w 
sferze duchowej63.

Nauczyciel powinien pamiętać również o wartościach ekonomiczno – utylitarnych, 
ponieważ związane są one z żywnością, pieniędzmi, odzieżą, mieszkaniem czy też komu-
nikacją. Są one wartościami wiążącymi się z podstawowymi potrzebami ludzkimi, które 
niezbędne są do przeżycia. Jednak nie powinny być one wartościami samymi w sobie, 
a jedynie należy je traktować instrumentalnie. Również ważne jest, aby uświadomić 
uczniom, że do tych wartości zalicza się także własność prywatną, którą można osiągnąć 
poprzez pracę człowieka. Praca jest niezwykle istotna, gdyż kształtuje charakter, osobo-
wość i uszlachetnia. Także jest miejscem spotkania z drugim człowiekiem64.

Dojrzały wychowawca powinien także przekazywać wartości społeczno – narodowe, 
do których należy między innymi: sprawiedliwość, równość, patriotyzm czy miłość spo-
łeczna65. Wartości te również odnoszą się do godności człowieka. Uczą, że wszyscy lu-
dzie, mimo koloru skóry, zamożności są sobie równi, że nie należy oszukiwać oraz należy 
kochać swoją ojczyznę.

Podsumowując powyższe treści związane z kształtowaniem wartości przez nauczycie-
li, warto powtórzyć raz jeszcze, że zadaniem wychowawcy nie jest tylko wpływ na proces 
nauczania, ale przede wszystkim na nierozerwalny z nim proces wychowania. Wycho-
wanie jest niezwykle ważne, gdyż przygotowuje dzieci do prawidłowego funkcjonowa-
nia oraz przebudowywania społeczeństwa i kultury. Nauczyciel podczas owego procesu 
wpływa na uczniów poprzez swoje zachowanie, umiejętności czy też postawy i normy 

58  A. Strużyńska, Rola nauczyciela… op. cit., s.42-43.
59 S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu… op. cit., s. 143.
60  A. Strużyńska, Rola nauczyciela… op. cit., s.42-43.
61 Ibidem, s. 170 – 171.
62  S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu… op. cit., s. 181.
63  A. Strużyńska, Rola nauczyciela… op. cit., s.42-43.
64 S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu… op. cit., s. 168 – 170.
65 Ibidem, s. 185.
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jakie reprezentuje. Także poprzez wartości jakie reprezentuje, m.in. wartości najwyższe 
takie jak dobro, miłość, prawda, piękno czy też wartości witalne, ludyczne, ekonomiczno 
– utylitarne, moralne, czy też społeczno -narodowe. Dzięki nim młody człowiek może się 
rozwijać i wzbogać „wewnętrznie”66. Te wszystkie komponenty są niezwykle ważne w 
procesie kształcenia, bowiem nauczyciel, który nie czuje powołanie do zawodu inie cha-
rakteryzuje się odpowiednimi cechami, nie będzie pozytywnie wpływać na wychowan-
ków, będzie za to reprezentował wychowanie połowiczne i mało skuteczne, a nierzadko 
bezmyślne i szkodliwe społecznie.

Streszczenie:
Celem artykułu będzie analiza zagadnienia dotycząca osoby nauczyciela edukacji 

wczesnoszkolnej jako kreatora wartości dla wychowanków. Praca będzie mieć zatem 
charakter teoretyczny. Autor dokona omówienia podstawowej terminologii z literatury 
przedmiotu dotyczącej postaci nauczyciela. Ukazana w nim zostanie również historia 
i zainteresowania pedeutologii. Także przedstawione zostaną kwalifikacje i kompeten-
cje, jakie powinien posiadać nauczyciel. Te treści pozwolą autorowi przejść do meritum 
pracy, a więc w rezultacie omówione zostaną wartości, jakimi nauczyciel powinien się 
kierować oraz które powinien kreować podczas swojej działalności pedagogicznej.

Słowa klucz: nauczyciel, kreator, wychowanie, edukacja wczesnoszkolna, wartości, 
osobowość

Summary:
Teacher in grades 1-3 of elementary school - creator of values.
The aim of the article will be to analyze the subject of a teacher of early school edu-

cation as a value creator for foster children. The work will therefore have a theoretical 
character. The author will discuss the basic terminology from the subject literature on the 
teacher. It will also show the history and interests of pedeutology. Also, the qualifications 
and competences that a teacher should have will be presented. These contents will allow 
the author to go to the merits of the work, so the values   of the teacher should be discussed 
and which should be created during his pedagogical activity.

Key words: teacher, creator, upbringing, early school education, values, personality
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http://www.przedszkole.glogow-mlp.pl/publikacje-nauczycieli/443-wychowanie-do-

-wartosci
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SENIORZY A ZDROWIE

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.

Wprowadzenie
Struktura wiekowa, tempo wzrastania oraz stopień zjawiska demograficznej starości 

stanowi jeden z wyznaczników funkcjonowania społeczeństwa. Zmiana o charakterze de-
mograficznym zawsze implikuje modyfikacje różnych instytucji, zarówno w sferze funk-
cjonalnej jak i organizacyjnej. W przypadku permanentnego wzrostu ilości osób starszych, 
dodatkowo oznacza potrzebę: rozwoju i profilowania usług medycznych, efektywnych 
form wsparcia i popularyzowania nowego modelu życia. Państwo polskie jest jednym 
z najszybciej starzejących się1 krajów Europy. Na życie seniorów w Polsce wpłynęły w 
znacznym stopniu modyfikacje prawne z 1999 r. Spowodowały one decentralizację poli-
tyki społecznej na rzecz samorządów. Usługi sfery zabezpieczenia społecznego zostały 
sprywatyzowane i skomercjalizowane. Przeobrażenia dotyczyły sektora ochrony zdrowia, 
ubezpieczeń społecznych, czy pomocy społecznej. W gestii opieki społecznej jest udzie-
lanie pomocy w dwóch formach. Pierwsza to pomoc środowiskowa, świadczona przez 
pracownika w miejscu zamieszkania. Druga to pomoc o charakterze instytucjonalnym w 
postaci dziennych lub stałych domów opieki dla ludzi starszych i chorych. Natomiast do 
sektora medycznego należy zaliczyć następujące instytucje: zakłady opiekuńczo-leczni-
cze, pielęgnacyjno-lecznicze, hospicja, czy oddziały szpitalne dla chronicznie chorych pa-
cjentów. Od 1999 r. położenie ludzi starszych w środowisku rodzinnym i społecznym cały 
czas ulega zmianie. Wiążą się z tym takie czynniki jak: wzrost ilości seniorów, szybkie 
tempo zmian, intensywna urbanizacja i industrializacja, rozwój medycyny, podniesienie 
jakości życia oraz przeobrażenia społeczne, gospodarcze czy polityczne2.

1  Starzenie się to proces biologicznych i psychicznych zmian w organizmie człowieka, postępujących w toku jego życia, 
a rozpoczynających się na długo przed rozpoczęciem starości. Tempo i stopień starzenia się zależą od stylu życia, 
warunków społecznych, indywidualnych właściwości człowieka, jego zdrowia, charakteru, przygotowania fizyczne-
go, psychicznego, nawyków, przyzwyczajeń itp. Jest to proces nieunikniony i dotyczy wszystkich aspektów życia w 
społeczeństwie. Umownie przyjmuje się, że początek tego okresu przypada na 60-65 rok życia. A. A. Zych, Człowiek 
wobec starości, Warszawa 1995, s.97; S. Kawula, Pedagogika społeczna wobec problemów człowieka starego, [w:] 
S. Kawula, (red.), Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualność-perpektywy. Podręcznik akademicki dla pedagogów, 
Toruń 2009, s.552.

2  E. Bojanowska, Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, [w:] J. Hrynkiewicz (red.), O sytuacji ludzi starszych, 
Warszawa 2012, s. 22-23, 26-27.

 

 mgr Sylwia Zubrzycka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
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Czynniki warunkujące jakość życia seniorów
Aby zaakcentować istotę problemu seniorów należy przywołać prognozy demograficz-

ne Eurostatu. Według nich w naszym kraju tempo narastania starości demograficznej w 
ciągu najbliższych 40-50 lat będzie dużo wyższe niż w całej Europie. Natomiast raport 
europejski3 z 2012 r. zakłada, że w 2060 r. w Polsce 34% będą stanowiły osoby powyżej 
65 roku życia. Oznacza to, że wtedy będzie to co trzeci Polak, a dziś jest to co siódmy. Pro-
gnozy Eurostatu zakładają, że do 2060 r. udział populacji w wieku 65+ może osiągnąć pu-
łap 30%, a współczynnik starości 53%. Należy tutaj wziąć pod uwagę permanentny wzrost 
średniej trwania życia. Dla porównania można przytoczyć, że w 2010 r. było to 26%4. 
Obecnie ma miejsce zjawisko braku zastępowalności pokoleń, ponadto europejczycy żyją 
coraz dłużej, a pracują coraz krócej. Te czynniki implikują brak możliwości zapewnienia 
właściwych świadczeń emerytalnych, wszelkich form wsparcia, czy usług medycznych.

Jakość życia seniorów jest uwarunkowana różnymi determinantami: stanem zdrowia psy-
chicznego i fizycznego, warunkami mieszkaniowymi, sytuacją rodzinną, zabezpieczeniem 
socjalnym i wsparciem społecznym. Istotne są także czynniki indywidualne: preferowany 
styl życia, system wartości, aktywność, potrzeby, czy zainteresowania. Zdrowe odżywianie, 
uprawianie sportu wpływają na stan kondycji psychicznej i fizycznej jednostki. Osoby starsze 
zmagają się z wieloma różnymi problemami: niskie renty i emerytury, niepełnosprawność, 
choroby, niedostateczna dostępność do opieki medycznej czy usług rehabilitacyjnych. Kwe-
stia tej dostępności wpływa u pacjentów na sposób postrzegania własnego zdrowia. Przykła-
dowo w 2012 r. 33 % seniorów mieszkających na wsi deklarowało jako swoją największą 
trudność życiową brak zdrowia. Natomiast wśród mieszkańców miast 27 %5. Można by 
przypuszczać, że tak naprawdę to chodzi tutaj o mniejszą dostępność do opieki zdrowotnej 
na wsi. Wiek podeszły pociąga za sobą spadek sprawności fizycznej, zmniejszenie możli-
wości wysiłkowych i energii. Funkcjonowanie większości narządów organizmu człowieka 
ulega stopniowej redukcji. Niższa wydolność fizyczna organizmu jest konsekwencją wystę-
pujących schorzeń, a nie samego procesu starzenia się6. Jakość życia seniorów w znacznym 
stopniu obniżają zwyrodnienia stawowe, trudności w poruszaniu się, czy schorzenia wzroku 
i słuchu. Zdecydowana większość ludzi starszych cierpi na choroby układu sercowo-naczy-
niowego. Pomimo że pochłaniają one najwięcej środków finansowych w systemie opieki 
medycznej, nadal stanowią główną przyczynę zgonów i niepełnosprawności. Poza tym se-
niorzy cierpią na schorzenia układu ruchu, oddechowego, trawiennego, cukrzycę, czy inne 
zaburzenia związane z metabolizmem glukozy7. Według badań nad zjawiskiem starości w 
naszym kraju 46 % osób w wieku powyżej 65 lat uznaje siebie za niesamodzielne, uzależ-
nione od czyjejś opieki np. opiekunki. Można wnioskować, że wynika to z postrzegania i 
odczuwania poziomu własnej sprawności życiowej przez seniorów. Chodzi tutaj o trzy istot-
ne kwestie takie jak: sprawność w przemieszczaniu się (od osoby chodzącej swobodnie do 
leżącej), zdolność do czynności samoobsługowych (korzystanie z toalety, mycie ubieranie 

3  The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010-2060), www.
ec.europa.eu/economy_finance [dostęp 2.01.2017]

4  Statistics by theme – Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp 2.01.2017]
5  M. Halicka, E. Krakowska, Uczestnictwo ludzi starszych w życiu społecznym, [w:] J. Hrynkiewicz (red.), O sytuacji 

ludzi starszych, Warszawa 2012, s.38-39.
6  M. Straś-Romanowska, Późna dorosłość. Wiek starzenia się, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psy-

chologia rozwoju człowieka. Charakterystyka rozwoju okresów życia człowieka, Warszawa 2004, s. 266.
7  A. Skalska, Najczęstsze schorzenia internistyczne pacjenta geriatrycznego, [w:] M. Krobicki, Z. Szarota (red.), 

Seniorzy w społeczeństwie XXI wieku, Kraków 2004, s. 27.
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się,) i zdolność do wykonywania codziennych czynności (sprzątanie, gotowanie, robienie 
zakupów, korzystanie ze środków transportu, telefonu). Oznacza to, że wszyscy w pewnych 
stadiach życia potrzebują opieki innych, a zależność i powinności opiekuńcze stanowią ele-
ment codziennego życia. Z badań wynika, że odnośnie zjawiska sprawowania opieki nad se-
niorami można zaobserwować, dysproporcję na wsi i w mieście. Na wsi 12 % osób starszych 
wskazuje na brak opieki, w mieście 21%. Natomiast na niedostateczną opiekę na wsi skarży 
się 16 %, a w mieście 20%. Różnice dotyczące opieki nad seniorami są konsekwencją faktu, 
że w środowisku miejskim osoby starsze częściej mieszkają samotnie, natomiast w wiej-
skim rzadziej. Pokrywa się to z sytuacją rodzinną seniorów. W mieście mieszkają zazwyczaj 
rodziny małe, dwupokoleniowe. Natomiast na wsi częściej występują wielopokoleniowe i 
osoby starsze zamieszkują z innymi członkami własnej rodziny8.

Polityka senioralna
Powyższe rozważania tworzą bogaty katalog wyzwań i zadań polityki senioralnej. Termin 

ten należy rozumieć, jako politykę społeczną wobec starzenia się i ludzi starszych. Jest to sze-
roko rozumiana interdyscyplinarna strategia efektywnego zapobiegania wszelakim formom 
dyskryminacji, promowania pomyślnego starzenia się w zdrowiu, a także samodzielnej i ak-
tywnej starości. Często określa się ją jako działalność dotyczącą realizacji zadań kształtujących 
okoliczności zdrowego i godnego starzenia się. W ramach polityki senioralnej podejmowane 
są kompleksowe i systemowe działania wszystkich instytucji publicznych i samorządowych. 
Organy państwowe są odpowiedzialne za tworzenie przyjaznej przestrzeni życiowej dla ludzi 
starszych i ich rodzin, w kraju, regionie, jak również w małej społeczności lokalnej. Polity-
ka senioralna koncentruje się na promowaniu samodzielnej, aktywnej starości. Zrealizowa-
nie tego implikuje konieczność zintegrowanych, międzyresortowych i interdyscyplinarnych 
przedsięwzięć, jak również stopniowych zmian prawie wszystkich struktur społecznych: 
instytucjonalnych, pozarządowych, czy samopomocowych. Problematyka starzenia się i sta-
rości stała się obecnie jednym z niezwykle istotnych problemów społecznych. Inicjatywy 
Unii Europejskiej sprzyjają propagowaniu nowego, adekwatnego do potrzeb starzejących się 
europejczyków modelu polityki senioralnej. W 2010 r. opracowano dokument Europa 2020. 
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecz-
nemu, który akcentował potencjał drzemiący w seniorach. Rok 2012 został ogłoszony Europej-
skim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej9. Natomiast na 
szczeblu krajowym współczesna polityka senioralna koncentruje się na wszelkich inicjatywach 
społecznych i działaniach (instytucjonalnych o pozainstytucjonalnych) polepszających możli-
wości aktywnego starzenia się w samodzielności i w zdrowiu. W sierpniu 2012 r. utworzono 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Senioralnej. Zadaniem tej 
jednostki było tworzenie polskiej polityki senioralnej, w tym kreowanie i realizacja lokalnych i 
regionalnych polityk senioralnych z wykorzystaniem funduszy europejskich10. W proces wdra-
żania polityki społecznej dla osób starszych zaangażowane były jeszcze inne instytucje np. 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich czy Instytut Rozwoju Służb Społecznych. Podmioty te 

8  M. Halicka, E. Krakowska, dz. cyt., s. 38-39.
9  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 940/2011/UE z dnia 14 września 2011 roku w sprawie Europejskie-

go Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012), Dz. U. L 246 z 23.09.2011, s. 
5-11; Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, www.
ec.europa.eu/eu2020 [dostęp 2.01.2017]

10  Na podstawie zarządzenia nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2012 roku utworzono w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS )Departament Polityki Senioralnej (DPS). 
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uczestniczyły również w kształceniu profesjonalnych kadr w tej dziedzinie11. 
W dokumencie Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-

202012 określono podstawy ogólnospołecznej, wieloaspektowej, długoletniej, instytucjo-
nalnej strategii dotyczącej promowania i wspierania samodzielnego i aktywnego starzenia 
się. Dokument zawiera dziesięć sfer życia społecznego warunkujących efektywne propago-
wanie pomyślnego przebiegu procesu starzenia się, a także modelu aktywnej i samodzielnej 
starości. Do tych obszarów możemy zaliczyć: gospodarkę, warunki pracy, usługi, eduka-
cję, kulturę, jak również ochronę zdrowia, wolontariat – opiekę, samodzielność, aktywność 
obywatelską, czy międzypokoleniowe relacje. W/w dokument nie precyzuje rekomendacji 
zadaniowych dla konkretnych instytucji, organów, jednostek odpowiedzialnych za wdra-
żanie i realizację szeroko pojmowanej polityki senioralnej, ale określa ramy i kierunki ko-
niecznych inicjatyw i działań. Z jednej strony ich odbiorcami są instytucje państwowe, 
samorządowe, organizacje pozarządowe, czy sektor prywatny. Natomiast z drugiej oby-
watele, zainteresowani jak najlepszym zagospodarowaniem kapitału społecznego dotyczą-
cego coraz dłuższego średniego okresu trwania życia, czyli społeczeństwo. Stanowią oni 
ogromny potencjał konieczny do propagowania kreatywnego, pomyślnego, aktywnego i 
zdrowego starzenia się w aspekcie jednostkowym. Skuteczność wszelkich proponowanych 
zmian i efektywność podejmowanych inicjatyw zależy przede wszystkim od chęci i zdolno-
ści kooperacji pomiędzy adresatami założeń polityki senioralnej. W polskich realiach jest to 
bardzo trudne zadanie z powodu polaryzacji społecznej, politycznej, kulturowej, mentalno-
ściowej, intelektualnej czy ekonomicznej. Istotne jest także w tej kwestii odpolitycznienie 
wszelakich przedmiotowych inicjatyw ustawodawczych, jak również działań podejmowa-
nych na różnych szczeblach władzy państwowej. Determinantem sukcesu jest ponadresor-
towość, interdyscyplinarność oraz apolityczność działań na rzecz społeczeństwa.

Aktywne starzenie się 
Jakość życia seniorów jest zdeterminowana ich statusem ekonomicznym, zawodo-

wym, wykształceniem, miejscem zamieszkania i środowiskiem rodzinnym. W przyszło-
ści rodzina i jej najstarsi członkowie będą funkcjonować w inny sposób niż współcześnie. 
Wywołają to następujące czynniki: 

- popularność jednoosobowych gospodarstw, 
- oddalenia przestrzennego członków rodzin spowodowanego migracją, 
- wzrost możliwości wystąpienia psychologicznych źródeł wykluczenia (osamotnie-

nie, izolacja)
- słabsze związkami emocjonalne między członkami rodziny,
- wyższy poziom wykształcenia, świadomości praw dostępu do informacji i wiedzy 

dla seniorów,
- mniejsza sieć międzypokoleniowych powiązań,
- ryzyko zubożenia w podeszłym wieku13.
W systemie wartości seniorów rodzina będzie najistotniejsza, jednakże nie będzie ona sta-

nowić alternatywy dla bezradności czy braku samodzielności. Tą zasadę należy propagować. 

11  Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, BRPO, Warszawa 2012, s. 27-29.
12  Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 przyjęto dnia 24 grudnia 2013 roku 

Uchwałą nr 238 Rady Ministrów i opublikowano w Monitorze Polskim 4 lutego 2014 r. http://isap.sejm.gov.pl/
DetailsServlet?id=WMP20140000118 [dostęp 2.01.2017]

13  E. Trafiałek, Warunki integracji i ryzyka dyskryminacji ludzi starszych w rodzinie i środowisku lokalnym, [w:] J. 
Hrynkiewicz (red.), O sytuacji ludzi starszych, Warszawa 2012, s. 59.
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Poprawne międzypokoleniowe relacje w rodzinie zawsze stwarzają możliwość świadczenia 
usług czy pomocy, lecz nie powinny implikować konieczności rezygnacji przez młodszych 
jej członków z aktywności edukacyjnej czy zawodowej. W przyszłości rola aktywności, sa-
modzielności, przezorności życiowej i pomyślnego starzenia się będzie wzrastała. Będzie 
to rezultatem przeobrażeń w obrębie struktury i funkcji rodziny oraz obniżenia gwarancji 
opieki z jej strony. Ponadto paralelnie nastąpi zjawisko wzrostu oczekiwań, potrzeb i aspira-
cji seniorów odnośnie dostępu do usług, dóbr czy różnorakich form aktywności. W związku 
z powyższym należy promować wszelakie propartycypacyjne, a zwłaszcza prozdrowotne 
idee. Przykładem może być ekspertyza ministerialna – Indeks aktywnego starzenia się w uję-
ciu regionalnym. Zawiera ona następujące założenia: Pierwsze -promowanie aktywnej par-
tycypacji w życiu społecznym, wolontariacie, pracy opiekuńczej na rzecz wspólnoty rodzin-
nej. Drugie – gwarancje bezpieczeństwa o charakterze socjalnym i zdrowotnym, w miejscu 
zamieszkania. Trzecie – dążenie do ustabilizowania i podniesienia wskaźników zatrudnienia 
dla osób powyżej 55 roku życia. Czwarte – popularyzowanie wiedzy i promowanie aktyw-
ności podejmowanej na rzecz edukacji gerontologicznej i geragogicznej14.

Ważnym elementem w szeroko rozumianej edukacji gerontologicznej jest uświadamianie 
roli potencjału wieku i możliwości seniorów. Propagowanie wiedzy i kultury gerontologicznej 
jest zadaniem bardzo trudnym. Do realizacji tego celu niezbędna jest determinacja, zaangażo-
wanie, czas, edukacja i środki. Podejmowanie takich wyzwań wymaga angażowania uwagi 
różnego rodzaju specjalistów. Chodzi tutaj o teoretyków, praktyków, reprezentantów środo-
wisk opiniotwórczych z kręgów samorządowych, akademickich czy naukowych. Przykładem 
może być sukces dwóch finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z lat 2013-14, pod-
czas których po raz pierwszy zebrano pieniądze, również na opiekę geriatryczną15. 

Istotną kwestię stanowi także poszukiwanie odpowiedzi na pytania: w jakim stopniu odpo-
wiedzialność za realizację zadań polityki senioralnej spoczywa na państwie, a w jakim stopniu 
na osobach starszych pragnących godnej starości i ich rodzinach? Państwo jest zobligowane 
do: optymalizowania działań dotyczących pomocy rodzinom sprawującym opiekę nad se-
niorem w jego miejscu zamieszkania, promowania środowiskowego wsparcia i rozwoju no-
wych zawodów w pomocy społecznej. Natomiast rodzina i osoby starsze są odpowiedzialni 
za następujące zadania: przezorność ubezpieczeniowa, zabezpieczenie materialne na starość, 
przystosowanie lokali mieszkalnych do potrzeb osób z niepełną sprawnością ruchową i kształ-
towanie właściwych postaw wobec starości własnej i innych. Warto jeszcze podkreślić potrze-
bę aktywizowania środowisk lokalnych aby: promowały zasady aktywnego starzenia się w 
miejscu zamieszkania, wspierały materialnie wspólnoty rodzinne opiekujące się swoimi nie-
pełnosprawnymi seniorami, czy redukowanie i przekształcanie instytucjonalnych form opieki 
na rzecz rozwoju wolontariatu, grup samopomocowych, czy lokalnych sieci wsparcia16.

Najskuteczniejszą formą profilaktyki zdrowotnej dla seniorów jest edukacja do starości i 
promowanie zasad aktywnego starzenia się. Geragogika i andragogika podkreślają, że jed-
nostka jest zdolna do rozwoju, uczenia się i aktywności również w stadium starości. Senior 
może realizować różnorodną aktywność, warunkującą kształtowanie dobrostanu jego życia. 
Profilaktyka zdrowotna jest bardzo istotna, ze względu na funkcjonowanie polskiej służby 

14  Indeks aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym. Ekspertyza dla Departamentu Polityki Senioralnej MPiPS, J. 
Perek-Białas, E. Mysińska, Warszawa 2013, s. 15-22.

15  M. Łuszczyńska, Polski senior – przegląd danych, „Praca Socjalna” 2014 nr 1, s.16.
16  E. Trafialek, Polityka senioralna w modelu aktywnej polityki społecznej, [w:] K. Głąbicka (red.), Rola aktywnej 

polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych, Radom 2014, tom I, s. 31-34.
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zdrowia. Polski system opieki zdrowotnej nie uwzględnia potrzeb osób starszych, cechuje 
go deficyt całościowej oceny zdrowia pacjentów, jak również brak koordynacji procesu le-
czenia przez specjalistów różnych dziedzin. Współcześnie w Polsce brakuje nie tylko szpi-
talnych oddziałów geriatrycznych, czy geriatrycznej opieki dziennej, ale przede wszystkim 
brakuje lekarzy geriatrów specjalizujących się w leczeniu osób starszych. Implikuje to po-
jawienie się zjawiska dyskryminacji seniorów, ponieważ z uwagi na występowanie u nich 
wielu schorzeń, leczenie ich wymaga dużo większych środków finansowych. Należy jesz-
cze dodać, że podmioty zajmujące się formalną opieką nad osobami starszymi (przychod-
nie, szpitale, domy pomocy społecznej, zakłady leczniczo-opiekuńcze) wypełniają swoje 
funkcje w obszarze promocji i edukacji zdrowotnej w sposób niedostateczny. Istniejący po-
wyższy stan rzeczy potwierdza, że obecnie jednym z najistotniejszych problemów seniorów 
w obszarze zdrowia jest niedostateczna dostępność usług medycznych i rehabilitacyjnych17. 

Zakończenie
Każdy z nas ma zdecydowany wpływ na to, jaki wymiar i koloryt będzie miała nasza 

jesień życia. Stałe dbanie o dobry stan zdrowia, wiedza o starości i jej nieuchronnych de-
ficytach pomaga uniknąć okoliczności niepożądanych. Chodzi tutaj o takie sytuacje jak, 
całkowita zależność opieki i poziomu życia od innych, od środowiska, czy od służb spo-
łecznych. Seniorzy borykają się z różnymi problemami np. zdrowotnymi, samotnością, 
czy marginalizacją społeczną. Młodsze pokolenia powinny pomagać im przezwyciężać 
życiowe trudności i towarzyszyć w tym co nieodwracalne – w procesie starzenia się. Jesień 
życia powinna stanowić jego ukoronowanie, okres w którym po uprzednim długoletnim 
zmaganiu się z życiem, jednostka zbiera owoce swojej wcześniejszej pracy we wszystkich 
aspektach swojego życia. Starości powinno towarzyszyć poczucie rozkwitu, szczęścia, 
sensu i celu oraz same pozytywne emocje. Na dobrostan psychiczny znaczny wpływ ma 
optymizm, witalność, pozytywne relacje z otoczeniem i poczucie własnej wartości18.

Streszczenie:
Struktura wiekowa, tempo wzrastania oraz stopień zjawiska demograficznej starości 

stanowi jeden z wyznaczników funkcjonowania społeczeństwa. Zmiana o charakterze 
demograficznym zawsze implikuje modyfikacje różnych instytucji, zarówno w sferze 
funkcjonalnej jak i organizacyjnej. W przypadku permanentnego wzrostu ilości osób 
starszych, dodatkowo oznacza potrzebę: rozwoju i profilowania usług medycznych, efek-
tywnych form wsparcia i popularyzowania nowego modelu życia. Państwo polskie jest 
jednym z najszybciej starzejących się krajów Europy.

Słowa kluczowe: senior, seniorzy, starzenie się, polityka senioralna, geriatria, geron-
tologia

Summary:
Seniors and health
The age structure, the rate of growth and the degree of demographic phenomenon of old age 

is one of the determinants of the functioning of society. A change of demographic character 
always implies modifications of various institutions, both in the functional and organizational 

17  O. Wyżga, Potrzeby seniorów w zakresie edukacji zdrowotnej, [w:] J. Matejek, E., Zdebska, (red.), Senior w rodzi-
nie i instytucji społecznej, Kraków 2013, s. 34-35.

18  M. P. Seligman, Pełnia życia. Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia, Poznań 2011, s. 269, 48.
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sphere. In the case of a permanent increase in the number of older people, it also means the 
need for: development and profiling of medical services, effective forms of support and popu-
larization of a new model of life. The Polish state is one of the fastest aging European countries.

Keywords: senior, seniors, aging, senior politics, geriatrics, gerontology
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KONFLIKTY W INTERAKCJACH 
RODZINNYCH W PERSPEKTYWIE 

MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Wykładowca akademicki Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Obszar zainteresowań: 
pedagogika ogólna, aksjologia pedagogiczna, filozofia wychowania, pedagogika rodzinna, pedago-
gika szkolna, pedeutologia. Prowadzone badania nad wychowaniem do wartości dzieci i młodzieży, 
a w szczególności nad deklaracjami aksjologicznymi uczniów, ich rodziców i nauczycieli oraz sposo-
bami urzeczywistniania wartości w życiu, badania w zakresie autorytetu w rodzinie i w szkole.

dr Anna Breś – KUL JPII w Lublinie

 

Wstęp
Rodzina stanowi podstawowe środowisko wychowawcze, które „ma zasadnicze zna-

czenie dla rozwoju osobowości człowieka, kształtowania się jego ogólnej postawy ży-
ciowej, jego zdrowia psychicznego i przystosowania społecznego w danym okresie hi-
storycznym i danym kręgu kulturowym”1. W społeczeństwie rodzina pełni wiele funkcji: 
prokreacyjną, ekonomiczną, socjalizującą, kulturową, opiekuńczą, emocjonalną, przy 
czym rola rodziny jest zdominowana przez pełnienie funkcji wychowawczych2.

Na funkcję wychowawczą rodziny składa się oddziaływanie w zakresie socjalizacji 
dziecka, zaspokajanie jego potrzeb, przekazywanie podstaw kultury wraz z normami 
współżycia ludzkiego, kształtowanie aspiracji dziecka oraz przygotowanie go do pełnie-
nia określonych ról społecznych, w tym rodzicielskich3. Pełne wychowanie w rodzinie 
powinno się dokonywać w aspekcie rozwojowym (biologicznym), społecznym, kulturo-
wym i religijnym4.

W związku z tym, funkcją rodziny w aspekcie biologicznym, jest stwarzanie opty-
malnych warunków dla rozwoju swoich dzieci oraz zaspokojenie potrzeby przynależno-
ści uczuciowej, bezpieczeństwa i stabilizacji. Kulturowy aspekt wychowania obejmuje 
swym zasięgiem przekazywanie przez rodziców stylu życia, nawyków, tradycji, norm 
postępowania, kształtując w ten sposób osobowość dziecka. W odniesieniu do wymiaru 
religijnego, wychowanie polega na wprowadzeniu dzieci w świat wartości chrześcijań-
skich, by umiały kierować się nimi w życiu5. Mówiąc o aspekcie społecznym w wycho-
waniu należy stwierdzić, że wartości wpływają na międzyludzką komunikację i interak-
cje społeczne.Występują w roli regulatorów stosunków interpersonalnych6.

1  H. Izdebska, Rodzina i jej funkcja wychowawcza, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia Pedagogiczna, wydanie 
pierwsze, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993, s. 698-699.

2  W. Kądziołka, Dialog źródłem wychowania w rodzinie, Wyd. WAM, Kraków 2012, s. 82.
3  J. Jundziłł, Trudności wychowawcze w rodzinie, Wyd. „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1989, s. 6.
4  W. Kądziołka, Dialog źródłem…, dz. cyt., s. 93.
5  Tamże, s. 92.
6  K. Popielski, Psychologia egzystencji. Wartości w życiu, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 87-88.
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dr Anna Breś – KUL JPII w Lublinie

Słowo interakcja w socjologii stanowi jedno z podstawowych pojęć teoretycznych. 
„Interakcja to (ludzkie) oddziaływanie wzajemne, zwłaszcza takie, które ma miejsce w 
bezpośrednim kontakcie”7, a interakcja symboliczna stanowi jej najistotniejszy podtyp.

W wychowaniu, rozumianym jako zjawisko intersubiektywne, nieustannie pomiędzy 
wychowawcą a wychowankiem zachodzi działanie – doznawanie. Ten specyficzny rodzaj 
oddziaływania wychowawczego jest dialogiem międzyosobowym, interakcją, „szczegól-
ną relacją międzyludzką, w której podmiotem i zarazem przedmiotem czynów wychowu-
jących jest osoba”8. 

Proces społecznego wychowania jest procesem ciągłym. Dziecko, będące 
obserwatorem zachowania rodziców, nabywa zachowania prospołeczne, przyswaja so-
bie normy, wzajemne relacje i poglądy mające miejsce w jego domu rodzinnym. Pra-
widłowo sprecyzowane standardy zachowania wytyczone przez rodziców sprawiają, że 
dzieci zachowują z nimi ścisłą więź uczuciową, dobierają sobie przyjaciół kierując się 
wartościami zinternalizowanymi w domu, co, reasumując, nie doprowadza do większych 
konfliktów w rodzinie9. 

Rodzic odpowiedzialny to taki, który myśli o przyszłości swego dziecka. Przeciwień-
stwem dla postawy odpowiedzialnej jest postawa lekkomyślności, bycie osobą niepoważ-
ną, która nie potrafi sprostać zadaniu wychowania swoich dzieci10. Gdy kontakty między 
rodzicami a dzieckiem nie są oparte na szczerości i zaufaniu, naturalnym ich następstwem 
jest utrata w oczach dziecka rodzicielskiego autorytetu.

W niniejszym artykule przedstawiono w zarysie, czym jest rodzina, jej zadania i funk-
cje. Obszarem zainteresowania autorka objęła interakcje rodzinne i wypływające z nich 
sytuacje konfliktowe ukazane w ujęciu teoretycznym. Natomiast w przeprowadzonych 
badaniach empirycznych przedmiotem analizy uczyniono relacje z rodzicami w sytu-
acjach konfliktowych w opinii młodzieży w wieku 13-16 lat. Źródłem danych były sy-
tuacje „otwarte”, na które składają się aktualne doświadczenia młodych osób opisane w 
formie swobodnych wypowiedzi.

Socjalizacyjna i aksjologiczna funkcja rodziny
Zadaniem rodziny jest stopniowe wprowadzenie młodej osoby do życia społecznego 

poprzez stwarzanie jej okazji do angażowania się w role rodzinne. Również rolą rodziny 
jest kształtowanie życia nastolatka poprzez uczenie go właściwego planowania i stawia-
nia sobie wartościowych celów możliwych do osiągnięcia. Nie eliminuje to bynajmniej 
jego zmagań z przeciwnościami, ale wtedy zadaniem rodzica jest wspieranie i dopingo-
wanie swojego dziecka do ponoszenia wysiłku, by osiągnęło zamierzony cel11. 

7  M. Ziółkowski, Interakcja, [w:] W. Kwaśniewicz (red.), Encyklopedia Socjologii, t. I, Oficyna Naukowa, Warsza-
wa 1998, s. 349.

8  B. Śliwerski, Wychowanie jako intersubiektywny efekt jedności działania-doznawania, [w:] Podstawowe prawidło-
wości w pedagogice, podręcznik akademicki, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011, s. 155.

9  Zob. A. Bandura, R. H. Walters, Agresja w okresie dorastania. Wpływ praktyk wychowawczych i stosunków ro-
dzinnych, tłumaczył Cz. Czapów, (tytuł oryginału: Adolescent aggression. A study of the influence of child-training 
practices and family inter rerelationships, New York, 1959), PWN, Warszawa 1968, s. 335-337.

10  S. Gałkowski, Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego, Wyd. 
KUL, Lublin 2003, s. 197.

11  S. Steuden, Czynniki dynamizujące rozwój osobowy i poczucie godności młodzieży, [w]: F. W. Wawro (red.), Mło-
dzież a kultura życia w kontekstach społecznych, Wyd. KUL, Lublin 2008, s. 64-65. 
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Dziecko w relacji z rodzicami, przyswaja pewną wizję rzeczywistości wynikającą z 
ich postępowania, zapoznaje się z hierarchią wartości kultywowaną w społeczeństwie i 
uczy się jej przestrzegać. Proces wzbogacania osobowości dziecka jest najistotniejszym 
oddziaływaniem wychowawczym należącym do rodziców12. Rodzice czuwają nad tym, 
by wiedza przekazywana swoim dzieciom przyczyniała się do pełnego rozwoju ich po-
tencjalności. Wysiłki rodziców wkładane w wychowanie swojego potomstwa wiążą się 
z wpojeniem podstawowych wartości tak, by dziecko nauczyło się „kochać, przebaczać, 
żyć w jedności i zgodzie”13. Rolą rodziny jest „kształtowanie postaw dzieci i młodzieży, 
ich stosunku do świata wartości”14.

Wiąże się z tym poczucie odpowiedzialności rodziców za zinternalizowanie przez 
młodzież wartości ogólnoludzkich. Każdy rodzic powinien być świadomy tego zadania, 
jakie na nim spoczywa ze względu na trwający proces rozwojowy dziecka, bowiem to, 
„co przyswaja sobie wychowanek w różnorodnych dziedzinach, czyni zazwyczaj pod 
wpływem innych osób”15. 

Rodzina, zdaniem J. Mastalskiego, to wspólnota, w której ważnym jest wzajemne 
dzielenie się dobrami. Jej wychowawcza rola polega na formowaniu właściwej postawy 
względem dóbr materialnych, nauczeniu młodej osoby wyjścia poza własny egoizm i na 
uruchomieniu poczucia solidarności z bliskimi. Rolą rodziny jest również umacnianie w 
młodych osobach wartości życia własnego i cudzego16. Wypływa z tego, zdaniem auto-
ra, głębokie zrozumienie, że należy ochraniać wszelkie życie, nie niszczyć organizmu 
używkami, nie nastawać na wolność drugiego człowieka, a dar życia przekazywać po-
przez dojrzałe rodzicielstwo. Rodzina ma być ostoją dla nastolatków, zapewniać im pełną 
akceptację, że są kochani pomimo pomyłek, błędnych wyborów, czy nawet wykroczeń, 
bo miłość rodzicielska jest bezwarunkowa17. Miłość, której potrzebuje dziecko, musi być 
przez rodziców zaspokojona, aby mógł się dokonać naturalny, niezaburzony proces roz-
woju dziecka, zmierzający do osiągnięcia pełni człowieczeństwa18. 

W rodzinie, wszyscy jej członkowie, uczą się miłości, nadziei i roztropności. Te war-
tości tworzą atmosferę życia domowego i są nie do zastąpienia19. Z miłością rodzicielską, 
jak stwierdza K. Kalinowska, idzie w parze cierpliwość wraz z wytrwałością. Rodzic jest 
świadomy tego, że jego działania wychowawcze są żmudne i nastawione na dalekosiężny 
cel, ponieważ ich efekty pokażą się dopiero po kilkudziesięciu latach20. Dlatego rodzic 
musi być przygotowanym na cierpliwe oczekiwanie na osiągnięcie dojrzałości swojego 
dziecka, co się wpisuje w wartości jego charakteru21. 

12  M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Redakcja Wyd. KUL, Lublin 2000, s. 557.
13  Kądziołka, Dialog źródłem…, dz. cyt., s. 89.
14  Tamże, s. 98.
15  S. Michałowski, Pedagogia wartości, Wyd. „Debit”, Bielsko-Biała 1993, s. 65.
16  J. Mastalski, Samotność globalnego nastolatka, Wyd. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2007, 

s. 513-514.
17  Tamże, s. 515.
18  M. Nowak, Podstawy pedagogiki…, dz. cyt., s. 479-480.
19  A. Rynio, Wychowanie młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyd. KUL, Lublin 2001, s. 182-183.
20  K. Kalinowska, Wychowawcza funkcja rodziny w myśli Jacka Woronieckiego OP, [w:] J. Gałkowski, M. L. Niedzie-

la (red.), Człowiek – moralność – wychowanie. Życie i myśl Jacka Woronieckiego, Towarzystwo Naukowe KUL, 
Lublin 2000, s. 176.

21  M. Nowak, Podstawy pedagogiki…, dz. cyt., s. 482.
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Ale właśnie ta miłość, zdaniem W. Kądziołki, nie wyklucza postępowania konse-
kwentnego i stanowczego względem dziecka. Rodzice mają stawiać wymagania i ogra-
niczenia, w ten sposób ucząc młodzież brania odpowiedzialności za własne zachowanie 
i kształtując w nich prawidłowy system wartości22. Wpajane w rodzinie zasad i norm 
akceptowanych społecznie, według H. Izdebskiej, stanowi trzon moralnej postawy rodzi-
cielskiej. Jeżeli wychowanie rodzinne opiera się na poczuciu godności osobistej każdego 
jej członka, uczeniu umiaru i autentycznej skromności, wychowawczo stanowi ono o 
„dużym formacie człowieka”23.

Wychowawcza praca rodziców, w ujęciu M. Łobockiego, ma zmierzać do samodo-
skonalenia młodej osoby, aby nauczyła się postawy akceptacji, empatii i autentyzmu, 
zarówno w stosunku do siebie jak i do innych ludzi. Zadaniem rodzica jest pokazanie i 
nauczenie swojego dziecka współodczuwania z drugim człowiekiem24. 

Zdaniem S. Michałowskiego, bardzo ważnym zadaniem, przed którym stoją rodzice to 
wychowanie uczuć dzieci. Ich działania wychowawcze polegają na modulowaniu reakcji 
emocjonalnych młodzieży, czego objawem będzie zapanowanie nastolatków nad wybu-
chowością i nieadekwatnym zachowaniem wobec zaistniałej sytuacji oraz na kształtowa-
niu swojej uczuciowości. Zatem wysiłek rodzicielski mają na celu wykształcenie takiej 
osobowości młodej osoby, która będzie się odznaczać „pozytywnymi, wartościowymi 
społecznie cechami emocjonalnego ustosunkowania się do innych ludzi”25.

Rodzice osłabiają swoje kontakty uczuciowe z dziećmi wtedy, gdy są przekonani, że w 
wychowaniu najważniejszą funkcję pełnią pieniądze, ubrania i prezenty wręczane dzie-
ciom, co w ich mniemaniu stanowi o trosce i opiece nad potomstwem26.

Należy powiedzieć, że niezależnie od tego, jak funkcjonuje dom rodzinny, czy jest 
„środowiskiem zdrowym i wartościowym moralnie, czy też przejawia wyraźne cechy 
patologii – w każdym przypadku kształtuje osobowość, postawę społeczną” dzieci i mło-
dzieży, wywierając wpływ na ich przyszłe życie27. 

Wobec powyższego, odpowiedzialna postawa rodzica względem swoich dzieci, jak 
twierdzi S. Gałkowski, jest cechą charakteru. Wiąże się z otwarciem osoby na wartości i 
zgodnym z nimi dobrowolnym postępowaniem w życiu. Warunkuje to funkcjonowanie 
osoby w społeczeństwie28.

Konflikty w relacjach rodzinnych w perspektywie dzieci
Oddziaływania wychowawcze rodziny względem dziecka występują w charakterze 

zamierzonych, planowanych działań rodziców, jak i samorzutnych, mających dodatni 
bądź ujemny wpływ na wychowanka. W okresie młodzieńczym oddziaływania rodzi-
cielskie słabną w wyniku stopniowego usamodzielniania się nastolatka, co jest powodem 
licznych problemów29.

22  W. Kądziołka, Dialog źródłem…, dz. cyt., s. 90.
23  H. Izdebska, Rodzina i jej funkcja…, dz. cyt., s. 702.
24  M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 40.
25  S. Michałowski, Pedagogia wartości…, dz. cyt., s. 130.
26  W. Kądziołka, Dialog źródłem…, dz. cyt., s. 96.
27  H. Izdebska, Rodzina i jej funkcja…, dz. cyt., s. 699.
28  S. Gałkowski, Rozwój i odpowiedzialność…, dz. cyt., s. 197.
29  W. Kądziołka, Dialog źródłem…, dz. cyt., s. 91.
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W okresie młodzieńczym, według H. Hurme, chwiejny rozwój sfery emocjonalnej 
nastolatka wywołuje w nim napięcie i rozdźwięk na poziomie społecznym30. Jednym 
z przejawów omawianego napięcia, według M. Sitarczyk, jest bunt zamanifestowany 
poprzez agresywne zachowanie, lekceważenie ogólnie przyjętych norm społecznych i 
moralnych31. Bunt młodzieńczy rozumiany jest jako „doświadczana w jednostkowym 
przeżyciu wyraźna potrzeba i chęć sprzeciwiania się i wycofania dalszej zgody na te 
wszystkie fizyczne, społeczne i psychologiczne stany rzeczy, które jednostka subiektywnie 
spostrzega jako ograniczające, zagrażające lub niezgodne z jej idealistycznymi oczekiwa-
niami i wyobrażeniami”32. 

A. Oleszkowicz mówi o wycofaniu dalszej zgody na to, co jest „nie do zaakceptowania 
w dalszych relacjach ze światem”. Bunt to uświadomione „NIE” i „prawo do…”, jest więc 
czymś głębszym od powszechnie rozumianego sprzeciwu drugiej osoby. Autorka wyróż-
nia kolejno kategorie buntu w stosunku do: ludzi (rodziców i rodziny, nauczycieli oraz 
innych ludzi), do rzeczywistości społecznej (stosunków międzyludzkich, zła tego świata, 
norm i tradycji) a w dalszej kolejności do państwa (polityki, organów i instytucji), do 
religii (Kościoła, księży, nakazów i zakazów religijnych, fanatyzmu religijnego, niedomó-
wień religijnych), do losu człowieka (własnych ograniczeń, bezradności, bezsensu, pustki 
i cierpienia, absurdu życia) oraz do warunków życia (bezrobocia, zagrożenia środowi-
ska naturalnego). Jednakże, jako fakt rozwojowy, zdaniem A. Oleszkowicz, bunt „spełnia 
ważną, konstruktywną rolę w mechanizmie kształtowania się tożsamości jednostki”33.

Postawa buntownicza młodzieży w wieku 13-16 lat, według M. Sztaby, w sferze spo-
łecznej wynika z permisywizmu moralnego, jaki dominuje w światopoglądzie nastolat-
ków, którego objawem jest łamanie norm moralnych przy jednoczesnym uznawaniu ich 
za porządek uniwersalny w społeczeństwie34. Frustrację, według S. Steuden, wywołuje 
również niemożność realizacji własnych marzeń i ideałów młodzieńczych. Zbyt ideali-
styczna wizja własnej przyszłości nie przystaje do realiów życia codziennego i musi ulec 
modyfikacji. Ta konfrontacja z rzeczywistością może być dla młodej osoby bolesna, wy-
woływać niezadowolenie i rozgoryczenie, czego wynikiem będzie osłabienie motywacji 
do dalszego wysiłku i brak poczucia wartości i godności do siebie35.

Z biegiem czasu tożsamość młodej osoby, zdaniem J. Trempały i D. Czyżowskiej, 
przybiera realne kształty w postaci wyboru własnych preferencji moralnych. Pomagają 
mu w tym rodzice i wychowawcy, których zadaniem jest wprowadzenie dziecka w świat 
wartości poprzez tłumaczenie kulturowych zasad i ich znaczeń, wyborów, decyzji oraz 
ich konsekwencji36. T. Gordon zwraca uwagę na to, że u źródła konfliktów w relacji ro-
dzic – dziecko znajdują się odmienne ich systemy wartości, które kolidują ze sobą. Gdy 
rodzice, występując z pozycji przypisanej im władzy i autorytetu, moralizują, pouczają, 

30  H. Hurme, Rozwój emocjonalny [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. 
Rozwój funkcji psychicznych, t. III, PWN, Warszawa 2010, s. 61.

31 M. Sitarczyk, Nieletni sprawcy zabójstw. Sylwetki psychologiczne, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 2004, s. 31-32.

32  A. Oleszkowicz, Bunt młodzieńczy. Uwarunkowania. Formy. Skutki, Wyd. Scholar, Warszawa 2006, s.60
33  Tamże, s. 69-70.
34  M. Sztaba, Głos w dyskusji na temat potrzeby wychowania społecznego współczesnej polskiej młodzieży, [w:] F. W. 

Wawro (red.), Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych, Wyd. KUL, Lublin 2008, s. 326.
35  Zob. S. Steuden, Czynniki dynamizujące…, dz. cyt., s. 64-65.
36  J. Trempała, D. Czyżowska, Rozwój moralny, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju 

człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, t. III, PWN, Warszawa 2010, s. 119-121.
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zrzędzą i robią niezliczone wyrzuty swoim dorastającym dzieciom, najczęściej natra-
fiają na opór, czy wrogość z ich strony37. Postawa buntownicza wśród młodzieży, pobu-
dzana zbytnią pewnością siebie i chęcią zaimponowania rówieśnikom sprawia, że młodzi 
odrzucają rady oparte na doświadczeniu dorosłych. Osoby starsze postrzegane są jako 
„niedzisiejsze”, więc oddziaływanie ich wychowawczego autorytetu słabnie. Poważniej-
szą odmianą buntu, jak twierdzi A. Popielarska, bo obfitującą w przykre dla nastolatków 
skutki, jest wejście na drogę przestępstwa. Z psychiatrii wieku dziecięcego dowiadujemy 
się, że skłonność do chuligaństwa jest reakcją na niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa, 
które wynikają z niewydolności wychowawczej rodziców dziecka. Ze względu na to, że 
w domu rodzinnym zabrakło poczucia bezpieczeństwa, miłości, afiliacji, wolności oraz 
sprawiedliwości, kompensacyjnym sposobem zaspokojenia tych potrzeb jest zachowanie 
aspołeczne i antyspołeczne nastolatka38. Zazwyczaj, wraz z zachowaniem aspołecznym 
młodzieży w wieku szkolnym, idzie w parze brak zainteresowania rodziców problema-
mi dziecka, które styka się na co dzień z obojętnością, nieczułością, brakiem empatii i 
serdeczności z ich strony. Nierzadko, patologiczne zachowanie ojca czy matki, nacecho-
wane jest brutalnością i groźbą odrzucenia w połączeniu z maltretowaniem fizycznym i 
psychicznym najmłodszego członka rodziny39. Wobec przedstawionej teorii dotyczącej 
relacji rodzinnych poszukujemy obecnie implikacji praktycznych. Zatem podjęto ten wą-
tek w badaniach empirycznych prosząc młodzież o wypowiedź pisemną na temat ich 
problemów, konfliktów w domu rodzinnym. 

W celu poznania opinii młodzieży w wieku 13-16 lat przeprowadzono badania własne 
wśród 598 uczniów sześciu łódzkich szkół, przy czym na to pytanie odpowiedziało 351 
respondentów. Poproszono, by uczniowie udzielili dłuższej wypowiedzi pisemnej. Otrzy-
mano wyniki jakościowe, chodziło bowiem o rozpatrzenie badanego zjawiska pod kątem 
jego różnorodności. Źródłem danych uczyniono zatem opisy sytuacji „otwartych”, na 
które złożyły się aktualne doświadczenia młodych osób. W celu zrozumienia i dokonania 
interpretacji otrzymanego materiału empirycznego skorzystano z metody interakcjoni-
zmu symbolicznego. 

Metoda interakcjonizmu symbolicznego wywodzi się z tradycji socjologii humani-
stycznej. Zdaniem E. Hałas „rzeczywistość społeczna wyłania się z interakcji – oddziały-
wań wzajemnych między jednostkami i zbiorowościami, kształtowanych przez znaczenie 
komunikowane za pośrednictwem symboli (…). Świat ludzki jest środowiskiem sym-
bolicznym aktywnie tworzonym, utrzymywanym i przekształcanym przez uczestników 
życia społecznego”40.

Metoda interakcjonizmu symbolicznego w pedagogice, zdaniem M. Bernasiewicz, słu-
ży do wyjaśniania i interpretowania ludzkiego zachowania, a tym, co warunkuje owo za-
chowanie, to tworzenie i użycie symboli i znaczeń przez język, mowę jednostki ludzkiej41.

Z opisu wzajemnych kontaktów między rodzicami i ich dziećmi wyłoniły się sytuacje 
postrzegane subiektywnie i zinterpretowane przez pytanych uczniów wobec oddziały-

37  T. Gordon, Wychowanie bez porażek…, dz. cyt., s. 238.
38  A. Popielarska (red.), Psychiatria wieku rozwojowego, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 

1989, s. 125.
39  Tamże, s. 125.
40  E. Hałas, Interakcjonizm symboliczny, [w:] W. Kwaśniewicz (red.), Encyklopedia Socjologii, t. I, Oficyna Nauko-

wa, Warszawa 1998, s. 353.
41  Zob. M. Bernasiewicz, Interakcjonizm symboliczny w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, Oficyna Wydawnicza 

„Impuls”, Kraków 2011, s. 18-19.
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wania różnych czynników. Eksploracja materiału jakościowego, odkrywającego relacje 
rodzinne, pozwoliła na ukazanie ich w kontekście sytuacyjnym i środowiskowym42.

Wobec powyższego, w kręgu naszych zainteresowań znalazły się odpowiedzi, które 
opisują szereg konfliktowych sytuacji w środowisku rodzinnym nastolatków. Uzyskane 
wypowiedzi młodzieży ukazały relacje rodzinne postrzegane negatywnie ze względu na: 
1) brak opieki i wsparcia, 2) odmienne poglądy, 3) osiągnięcia szkolne, 4) brak zaufania, 
5) ograniczenia w sposobach spędzania wolnego czasu. 

W sytuacjach, gdy rodzice nie zaspokajają podstawowych potrzeb, młodzież ma po-
czucie krzywdy i niesprawiedliwości. Wskazują na to przytoczone poniżej wypowiedzi: 

- „...rodzice ciągle mi mówią, że mam brak zajęcia i żebym wzięła się za naukę”;
- „…rodzice nie potrafią zrozumieć problemów typowych dla mojego wieku”;
- „…rodzice często nie okazują mi wsparcia i wtedy wybieram znajomych”;
- „…rodzice są nadopiekuńczy, czepiają się i są źli o byle co”;
- „…gdy nie dogaduję się z rodziną, chcę być daleko od niej”.
Skutkiem niezaspokojonych potrzeb nastolatków jest ich postawa buntownicza, która 

wyraża się poprzez gniew, agresję skierowaną na rodzinę, lekceważenie ogólnie przyję-
tych norm społecznych i moralnych i w konsekwencji chęć ucieczki do grona przyjaciół: 

- „…gdy mnie denerwują rodzice, to wolę rówieśników”;
- „…rodzice ciągle mnie krytykują”;
- „…rodzice nie akceptują moich decyzji”;
- „…oczekuję pomocy od rodziców czy nauczycieli, a otrzymuję od kolegów”.

Odmienne wartości i poglądy rodziców, w opinii nastolatków, powodują sytuacje kon-
fliktowe pełne niezrozumienia:

- „…rodzice są konserwatywni i mają sprzeczne poglądy z moimi”;
 - „…rodzice patrzą na niektóre sytuacje z innej perspektywy”;
 - „…rodzice często przekazują mi mądrość życiową, ale w niektórych kwestiach 

orientują się gorzej niż przyjaciele”.

Zbyt duże wymagania rodziców w stosunku do osiągnięć szkolnych dziecka, w opinii 
nastolatków, powodują sytuacje konfliktowe w domu: 

- „…rodzice mnie nie rozumieją w sprawie szkoły i ocen”; 
- „… rodzice dręczą mnie o oceny, a nauczyciele stawiają złe stopnie”;
- „…rodzice i nauczyciele przesadzają z naciskiem na naukę”. 

Obopólny brak zaufania w rodzinie skutkuje tym, że w trudnych do wyjaśnienia rodzi-
com, krępujących sytuacjach, młodzi czują się osamotnieni lub zwracają się o pomoc do 
rówieśników. Dzieje się tak dlatego, bo:

- „…nie wszystko powiem mamie, bo się wstydzę”;
- „…ponieważ boję się zwierzyć rodzicom z jakiegoś problemu”;
- „…rodzicom nie powiem wszystkiego”;
- „…nie jestem szczęśliwa w domu”.

42  W treści pominięto analizę wyrażeń językowych stanowiących werbalną ekspresję myśli nastolatków, gdyż nie 
było to przedmiotem niniejszego artykułu.
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Sposób spędzania wolnego czasu młodzieży jest, w opinii badanej młodzieży, zarze-
wiem konfliktów i napięć w domu rodzinnym. Świadczą o tym ich wypowiedzi typu: 

- „… rodzice ograniczają moje kontakty z rówieśnikami, co sprawia, że jeszcze bar-
dziej mam na to ochotę”;

- „…czasem wolę się spotkać z przyjaciółmi, niż siedzieć z rodzicami w domu”
- „…gdy mam konflikt z rodzicami, wtedy rówieśnicy są przy mnie”. 
Ponadto młodzi wolą spędzać swój czas wolny najchętniej z dala od obowiązków do-

mowych i czują się pokrzywdzeni w sytuacji: „…gdy muszę sprzątać piwnicę” lub: „ … 
kiedy mam iść z rodzicami do sklepu”43.

Podsumowanie
Z dokonanej interpretacji wyników w formie swobodnych wypowiedzi uczniów uzy-

skano wnioski w odniesieniu do zachowań młodzieży w wieku szkolnym w rodzinnych 
sytuacjach konfliktowych. Omówione rozróżnienia konfliktów w relacjach rodzice-dzieci 
pokazały, że w odczuciu młodzieży, ich problemy są poważne i wymagają dużego wspar-
cia rodzicielskiego. Młodzi potrzebują miłości, poczucia bezpieczeństwa i zainteresowa-
nia ze strony rodziców. Są to ich podstawowe potrzeby, które powinni mieć zaspokojone. 
Gdy nastoletnie osoby są osamotnione, opuszczone przez zapracowanych i nieobecnych 
w ich życiu rodziców, pustkę tą wypełniają rówieśnicy i znajomi.

W okresie młodzieńczym, oddziaływania rodzicielskie słabną także w wyniku stop-
niowego usamodzielniania się nastolatków. Wśród młodzieży panuje przekonanie o bra-
ku kierowania swoim życiem, czyli możności wyrażania własnego zdania i dokonywania 
wyborów. Dodatkowymi sytuacjami powodującymi konflikty z rodzicami to, zdaniem 
młodych osób: ich odmienne systemy wartości, kolidujące ze sobą, zbyt duże wymagania 
rodziców w stosunku do ich osiągnięć szkolnych oraz krytykowanie ich sposobu spędza-
nia wolnego czasu. 

Wobec oddziaływania środowiska rodzinnego na wychowanie młodej osoby moż-
na stwierdzić, że jest to działalność aktywna, wieloaspektowa i wielopoziomowa. Nie-
odzownym jest wypracowanie porozumienia między dwoma pokoleniami na mocy dia-
logu, przy czym można śmiało stwierdzić, że jest to relacja typu podmiot - podmiot, w 
której obie strony uczą się od siebie nawzajem. Warto w tym miejscu pokreślić, by rodzic 
respektował potrzebę poszerzania autonomii i niezależności nastolatka.

Zadaniem wszystkich wychowawców jest pomaganie młodzieży w jej rozwoju, by 
dokonywało się przejście od fazy wychowania ku samowychowaniu. Samowychowanie 
zaś polega na zinternalizowaniu wartości i przyswojeniu określonych zasad i ideałów 
osobistych, co ma prowadzić do rozbudzenia w młodzieży chęci pracy nad sobą44.

Zachodzi potrzeba, by rodzic stał się skutecznym doradcą w życiu dziecka45. Skutecz-
ny rodzic jako doradca to taki, który nie narzuca rad, a proponuje swoje doświadczenie 
potrzebne do rozwiązania sytuacji, pobudza a nie wymaga i nie nakazuje. Pozostawia 
młodym swobodę podejmowania decyzji, ale i brania odpowiedzialności za nie.

43  Wypowiedzi ankietowanej młodzieży – archiwum autorki.
44  Zob. S. Michałowski, Pedagogia wartości…, dz. cyt., s. 115.
45  T. Gordon, Wychowanie bez porażek w praktyce, tłumaczenie E. Sujak, (tytuł oryginału: Parent Effectiveness 

Training In Action, 1976), Instytut Wydawniczy „PAX”, Warszawa 2009, s. 242.
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Streszczenie:
Celem prezentowanego artykułu badawczego jest ukazanie różnorodnego wymiaru 

społecznego zagadnienia konfliktów w interakcjach rodzinnych postrzeganych z per-
spektywy młodzieży. W części teoretycznej i empirycznej artykułu wykorzystano meto-
dę analityczno-syntetyczną oraz metodę interakcjonizmu symbolicznego. Wyniki badań, 
podyktowane kreacją środowiska rodzinnego młodzieży w wieku 13-16 lat, wskazały 
na takie przyczyny konfliktów w relacjach rodzic-dziecko, jak brak opieki i wsparcia ze 
strony rodziców, odmienne poglądy międzypokoleniowe, zbyt wygórowane wymagania 
wobec osiągnięć szkolnych dzieci, brak zaufania w rodzinie oraz krytykowanie i ograni-
czenia w sposobach spędzania wolnego czasu młodzieży.

Przedstawione wnioski empirycznych badań własnych nie wyczerpują do końca podjęte-
go tematu konfliktów w interakcjach rodzinnych, ale mogą się przyczynić do rozwoju badań 
w obszarze rodzinnych, środowiskowych uwarunkowań wychowania do wartości młodzie-
ży, mogą stanowić przyczynek dla pogłębienia rozważań wychowawców w pracy resocjali-
zacyjnej czy też służyć w procesie pedagogizacji rodziców dorastającej młodzieży szkolnej.

Słowa kluczowe: rodzina, interakcje, konflikty rodzinne, bunt nastolatków

Summary:
Conflicts in family relationships in view of school-age adolescents
The aim of this research article is to present a multidimensional issue of conflicts in 

family relationships seen from the perspective of adolescents, which is symbolic in terms 
of its social dimension. The approach taken in its theoretical and empirical part includes 
the use of the analytic-synthetic method and the theory of symbolic interactionism. The 
results of the research, influenced by the characteristics of the family environment for 
adolescents aged between 13 and 16, identified the lack of parents’ care and support, 
generation gap, too excessive expectations for children’s academic achievements, lack of 
trust within a family, and criticism or restrictions of the way young people spend their free 
time, as the causes of conflicts in the parent-child relationship.

These conclusions do not provide a complete explanation of the topic of conflicts in 
family relationships, yet they can contribute to the development of studies on the relation 
between upbringing in a certain family or social environment and adolescents’ system of 
values. They can also serve as a motivation for deepening educators’ reflections in the pro-
cess of social rehabilitation or help in pedagogisation of parents of school-age adolescents.

Key words: family, relationships, family conflicts, teenage rebellion.
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SPORT W DZISIEJSZYCH CZASACH TO RYZYKO
MIŁOŚCI I PASJI, CZY TEŻ WAŻNY JEST
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Ur. 23.03.1996r. w Tychach. W 2019 r. ukończyła studia licencjackie na Wydziale Prawa, Administracji 
i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku finanse i rachunkowość. 
W obszarze zainteresowań naukowych znajduje się finanse oraz prawo cywilne. 

 Karolina Gadowska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  

 

Wstęp
Skutki wywołane przez największe w skali świata wydarzenie sportowe, jakie niewąt-

pliwie są igrzyska olimpijskie, nazywane są „dziedzictwem olimpijskim”. Dziedzictwo 
stanowi to, co po imprezie sportowej pozostanie, zwłaszcza dla społeczności lokalnej 
To wszelkie trwałe i długofalowe zmiany, jakie jej organizacja wywołuje w państwie i 
społeczeństwie, w bezpośrednim otoczeniu mieszkańców oraz w środowisku między-
narodowym. Doświadczenia miast i państw organizatorów wielkich imprez sportowych 
pokazują, że zmiany te mogą mieć charakter zarówno pozytywny, jak i negatywny.

Te pozytywne to na przykład wzrost poziomu życia w społeczeństwie, które podjęło 
wysiłek zorganizowania wydarzenia, a także lepsza jakość życia dla mieszkańców, którzy 
uwierzą w wagę aktywności fizycznej oraz w możliwość kształtowania własnego otocze-
nia społecznego. Ważny jest też wymiar czysto materialny: nowe drogi i autostrady, ultra-
nowoczesne stadiony sportowe czy rozwój małej infrastruktury sportowej i turystycznej w 
mniejszych miejscowościach. Równie istotny, choć trudno mierzalny, jest niematerialny 
aspekt pozytywnego dziedzictwa, na przykład zbudowanie interesującego wizerunku kraju 
za granicą i wśród przybywających na imprezy kibiców – przełoży się on na atrakcyjność 
turystyczną lub upowszechnianie sportu i zdrowego stylu życia wśród obywateli. Znaczą-
cym elementem są także nabyte w trakcie przygotowań kompetencje organizacyjne. 

Dziedzictwo imprezy sportowej może być również negatywne. Wówczas wydarzenia 
te wpływają na pogorszenie jakości życia w społeczeństwach, które je zorganizowały. 
Niektórzy realizatorzy ponoszą wymierne straty finansowe, których nie niwelują później-
sze przychody z turystyki. Zdarza się też, że koszt utrzymania wybudowanych na daną 
imprezę stadionów jest tak duży, że państwa decydują się na ich rozbiórkę. Dotkliwym 
aspektem negatywnego dziedzictwa są także zawiedzione oczekiwania społeczne. Kon-
cepcja dziedzictwa masowych imprez sportowych pojawiła się w latach 90 XX w. Wtedy 
zrodziły się pierwsze pytania o plusy i minusy ich organizacji, nie tylko w aspekcie go-
spodarczym, ale także ekologicznym i społeczno-kulturowym. 

Warto zauważyć, że pokłosie, zwłaszcza to o charakterze społeczno-kulturowym, jest 
niewymierne i trudno mierzalne, a rzetelne jego analizy rozciągałyby się w czasie.
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Choć na przykład powszechnie uznaje się słynny efekt barceloński za prawdziwy, nie 
ma żadnych dowodów empirycznych, które potwierdzałyby, że turystyka w Barcelonie w 
ostatnich latach rozwinęła się tak dynamicznie właśnie dzięki igrzyskom. Mogło się tak 
stać dlatego, że w XXI w. coraz więcej ludzi zaczęło podróżować w związku z poprawą 
sytuacji ekonomicznej, a zarówno Barcelona, jak i cały region kataloński są atrakcyjne 
same w sobie. Kolejnym czynnikiem było uruchomienie tanich linii lotniczych. 

Następstwa społeczno-kulturowe igrzysk olimpijskich to wciąż rzadko poruszany i 
opisywany temat w polskiej literaturze przedmiotu. Pomijanie tych elementów może 
po części wynikać z trudności w oszacowaniu i ocenie ich wymiernych efektów. W 
dalszej części artykułu zaprezentowano wybrane przykłady implikacji igrzysk w sferze 
politycznej, społecznej, ekonomicznej, kulturowej oraz ekologicznej.

Historia Igrzysk Olimpijskich 
Jednym z najbardziej znamiennych zjawisk w kulturze starogreckiej były igrzyska 

olimpijskie. Geneza ich nie jest dotychczas w pełni wyjaśniona. Odkrycia archeologiczne, 
a przede wszystkim liczne wierzenia i legendy świadczą o tym, że początki rywalizacji o 
olimpijskie nagrody miały miejsce wiele lat wcześniej. Według jednego z mitów igrzyska 
zapoczątkował Herakles. To właśnie on wezwał innych do rywalizacji w biegach, a zwy-
cięzcę udekorował gałązka oliwną, w ten sposób dając początek igrzyskom olimpijskim. 
Inna legenda mówi, że to sam Zeus stworzył igrzyska dla uczczenia swojego zwycięstwa 
nad Kronosem i przejęcia władzy nad światem1. Pierwszy zapis historyczny dotyczą-
cy igrzysk starogreckich pochodzi z roku 776 p.n.e. Zawiera on nazwiska zwycięzców 
walkach sportowych. Jest to jednak prawdopodobne, lub nawet pewne, że ich początki 
są wcześniejsze, choć nie miały wówczas igrzyska tak powszechnego charakteru, jak 
w okresie rozkwitu kultury starogreckiej. Można również przypuszczać, iż od początku 
igrzyska stanowiły wyraz wspólnoty narodowej wszystkich Greków.

Igrzyska starogreckie miały jednak przede wszystkim program sportowy, choć po-
łączone były z kultem religijnym, a czasem z zawodami artystycznymi. Podstawa ich 
rozwoju były lokalne igrzyska rozgrywane na stadionach poszczególnych państw grec-
kich. Niektóre jednak igrzyska uzyskały wielka popularność wśród wszystkich państw 
greckich i nabrały charakteru ogólnonarodowego2. Igrzyska dostępne były tylko dla męż-
czyzn. Kobiety nie miały na nie prawa wstępu. Pogwałcenie tego prawa karane było 
śmiercią. Nadmienić należy, iż w Olimpii co cztery lata odbywały się również igrzyska 
dla kobiet, zwane hebrajskimi. Zwyciężczynie uzyskiwały wieniec z gałązek oliwnych.

Igrzyska olimpijskie cieszyły się największym autorytetem społecznym. O ich znacze-
niu w życiu i kulturze narodu greckiego świadczy fakt, iż termin igrzysk w Olimpii stano-
wiły podstawę pomiaru czasu w starożytnej Grecji. Czteroletni okres między igrzyskami 
olimpijskimi stanowiły jednostkę chronologiczna, która określano czas. Na wiele tygodni 
przed początkiem igrzysk zawodnicy wyruszali niosąc ofiary pokoju. Na igrzyska olimpij-
skie ściągali zawodnicy z całej Grecji oraz liczne rzesze uczestników, a wraz z nimi kup-
cy i rękodzielnicy z towarami. Na igrzyska te przybywały również oficjalne przedstawi-
cielstwa państw greckich, co nadawało im charakter panhelleński. Taki charakter igrzysk 
podkreślał również fakt, iż w czasie igrzysk zawierano porozumienia i układy między 
państwami greckimi. Decyzje dopuszczenia do igrzysk leżały w rękach specjalnych urzęd-

1  K. Krawczuk, Ostatnia olimpiada, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988.
2  J. Łanowski, Święte igrzyska olimpijskie, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1981.
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ników zwanych hellenofilkami, od których orzeczenia nie było odwołania. Hellanodiko-
wie wybierani byli droga losowania, na nich spadał obowiązek przygotowania igrzysk i 
czuwania nad ich przebiegiem, zgodnie z tradycja i ustalonymi prawami3.

Igrzyska odbywały się w miejscowości Olimpia. Posiadała ona dwa rodzaje zabu-
dowań: budowle sakralne oraz urządzenia sportowe. Odpowiadały one dwu funkcjom 
igrzysk: obrzędowej i sportowo-kulturalnej. Zabudowa sportowa w przeciwieństwie do 
bogatych budowli sakralnych odznaczała się prostota. Centralne miejsce zajmował sta-
dion. Istotnym elementem igrzysk było rozpalenie znicza olimpijskiego, które odbywało 
się w Olimpii przed ruinami świątyni Zeusa Olimpijskiego.

Dzięki pracom archeologicznym oraz zachowanym dokumentom możemy dokładnie od-
tworzyć nie tylko zabudowę starożytnej Olimpii, ale również przebieg igrzysk, oraz rodzaje 
konkurencji i ich następstwo. Dla historii sportu i rozwoju współczesnych konkurencji olim-
pijskich istotne znaczenie posiada nie tylko znajomość organizacji antycznych igrzysk, ale i 
chronologii, struktury i regulaminu poszczególnych konkurencji w okresie antycznym. Mi-
strzowie olimpijscy byli bardzo cenieni i poważani. Prócz wieńca laurowego i tytułu mistrza 
otrzymywali różne nagrody i wyróżnienia np.: wyżywienie do końca życia, dożywotnie 
zwolnienie z podatków, amfory z oliwa, bądź też wystawiano im pomniki, które miały atry-
buty wskazujące na mistrza z danej dyscypliny. Pisano o nich także ody i poematy.

W miarę upływu czasu w zawodach brało udział coraz więcej sportowców. Do pro-
gramu igrzysk dochodziły nowe dyscypliny, takie jak walki gladiatorów i walki ludzi ze 
zwierzętami. Igrzyska osiągnęły największą chwałę ok. 350 r p.n.e. Ich charakter zmienił 
się radykalnie po podbiciu Macedonii przez Rzymian 146 r p.n.e. Uczestnicy stali się wte-
dy prawdziwymi zawodowcami, zawodowcami wielu sędziów uzależniało swoja ocenę od 
otrzymanych pieniędzy. Igrzyska nie były już tak kryształowo uczciwe jak kiedyś. Igrzyska 
starożytne zostały zniesione przez cesarza Teodoziusza I, który uważał zawody za relikt po-
gaństwa, gdyż były one skierowane ku czci Zeusa. Ostatnia 286 olimpiadę rozegrano w 369 
roku n.e4. Kiedy w piętnaście wieków po zgaśnięciu dawnych igrzysk grono entuzjastów 
sportu na czele z Pierrem de Coubertin – odnowicielem igrzysk, doprowadziło do I igrzysk 
nowożytnych, odbytych w Atenach w 1896 roku na nowo zbudowanym stadionie, wznoszą-
cym się na tym samym miejscu gdzie mieścił się stadion w IV w p.n.e. nie przewidywano 
jeszcze ogromnej kariery, jaka zrobią nowoczesne igrzyska, bez których trudno sobie wy-
obrazić współczesna kulturę. Współczesne zawody niewiele przypominały dawne igrzyska 
greckie, zarówno pod względem konkurencji, jak i liczby zawodników i liczby państw, z 
których rekrutowali się zawodnicy. Najliczniejsze były konkurencje lekkoatletyczne. Ogó-
łem w igrzyskach brało udział 115 zawodników z 13 krajów. Zgłoszenia zawodników były 
dość przypadkowe, wielu z nich przybyło w ramach organizowanych wycieczek. Igrzyska 
wzbudziły wielkie zainteresowanie. Liczba widzów na stadionie dochodziła do 50 tysięcy. 
Na kongresie w Paryżu w 1894 roku kontrole i rozwój nowożytnych igrzysk powierzono 
Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu z siedziba w Szwajcarii.

W konkurencjach olimpijskich nagroda za pierwsze miejsce jest zloty medal za drugie 
miejsce srebrny, a za trzecie brązowy. Szczerozłote medale po raz ostatni przyznano w 
1912 r. dyplomy otrzymuje się za miejsca 4 – 8. Wszyscy uczestnicy i działacze otrzymu-
ją medale pamiątkowe. Ponadto MKOL wręcza dwie nagrody niewynikające ze współza-
wodnictwa – Puchar Olimpijski oraz Order Olimpijski. Puchar został ustanowiony przez 

3  Tamże
4  J. A. Szczepański, Od Olimpii do olimpiad, Wyd. literackie, Kraków 1980.
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Pierrea de Coubertin w 1906 roku. Jest przyznawany stowarzyszeniu lub instytucji, któ-
ra wniosła istotny wkład w rozwój sportu amatorskiego, oraz międzynarodowego ruchu 
olimpijskiego. Order olimpijski (zloty i srebrny), przyznawany jest od 1974 roku. Wrę-
czany zostaje osobie, która osiągnęła wybitne wyniki sportowe, lub za zasługi na rzecz 
szerzenia idei ruchu olimpijskiego poprzez swoja działalność społeczna. Zaszczyt orga-
nizowania igrzysk olimpijskich jest powierzany miastu, a nie krajowi. Wybór miejsca 
należy wyłącznie do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Rozwój i powstawanie nowych dyscyplin sportowych spowodował potrzebę orga-
nizowania zawodów także zima. Pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie odbyły się w 
miejscowości Chamonix w roku 1924. Początkowo nosiły one nazwę Tygodnia Sportów 
Zimowych, a imprezę zorganizowano pod patronatem MKOL-u, który spotkał się z en-
tuzjastycznym przyjęciem środowiska sportowego, oraz kibiców. Wtedy postanowiono 
rozgrywać je co cztery lata, ale dopiero w 1925 roku MKOL oficjalnie zadecydował o 
przyznaniu imprezie rangi igrzysk, a zawodnikom medali olimpijskich.

Igrzyska zdominowane zostały przez dwa kraje skandynawskie: Norwegie i Finlandie. 
Dyscyplinami pokazowymi były wojskowy bieg patrolowy i curling. Już wtedy zdawa-
no sobie sprawę z wielkiego wychowawczego znaczenia sportu dla zbliżenia narodów 
i pokoju między narodami świata. Nie mamy dzisiaj instytucji „Świętego pokoju”, ale 
wiemy, że kiedy jest wojna, nie ma miejsca na igrzyska, a kiedy są igrzyska nie ma wojen. 
W ciągu historii nowożytnych igrzysk zabrakło dotąd w XXVIII olimpiadach ery nowo-
żytnej trzech igrzysk uniemożliwionych przez dwie wielkie wojny światowe5. Jak od lat 
oglądając radosny i uroczysty pochód ekip narodowych, że szczególnym uczuciem wzru-
szenia przezywamy wejście na stadion drużyny naszej, biało – czerwonego sztandaru i to 
co wtedy czujemy, chyba niewiele różni się od tego, co przeżywał pielgrzym na stadionie 
w Olimpii, kiedy herold wywoływał imiona zawodników jego miasta. Ogień rozpalony 
w Olimpii plonie ciągle do dzisiaj; w ludziach także.

Znaczenie społeczno-kulturowe igrzysk olimpijskich 
Sport olimpijski stał się bez wątpienia jednym z ważniejszych fenomenów społeczno-

kulturowych współczesnego świata. W dzisiejszych czasach życie społeczne jest wręcz 
niemożliwe bez sportu, który sytuuje się w sferze istotnych potrzeb zarówno w wymiarze 
indywidualnym, jak i zbiorowym6. Areny zmagań olimpijskich są miejscami prezentowania 
przede wszystkim wartości estetycznych, które przekazywane są i przyjmowane zarazem 
przez miliony ludzi na świecie. Dziś to także źródło wrażeń i wielkich emocji miłośników 
sportu, lecz ze względu na różnorodność form rywalizacji nie każda dyscyplina uwzględ-
nia widza w takim stopniu i zakresie, jak miało to miejsce przed wiekami. Uwzględniając 
ten czynnik, MKOl wymaga od każdego komitetu organizacyjnego igrzysk olimpijskich 
przedstawienia do wcześniejszego zatwierdzenia Komitetowi Wykonawczemu MKOl pro-
gramu imprez kulturalnych dla widzów, który musi obejmować co najmniej cały okres 
otwarcia wioski olimpijskiej7. W tym kontekście widowisko sportowe nie sprowadza się 
wyłącznie do obserwacji technicznych umiejętności zawodników i osiąganych przez nich 
rezultatów; istotne są sploty motywów reguł gry, więzi społecznych między olimpijczy-
kami, sztabami szkoleniowymi, sędziami i widzami, wzajemnych oczekiwań wszystkich 

5  R. Falewicz, Historia igrzysk olimpijskich, Wyd. Kurpisz S.A, Poznań 2004.
6  P. Ławniczak, Społeczny, ekonomiczny i kulturowy wymiar widowiska sportowego, 2016
7  H. Zdebska-Biziewska, Wokół piękna sportu, Fall, Warszawa 2014: 
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uczestników wydarzenia, ich recepcji, kultury i obyczajowości. Można tu nawet dostrzec 
swoistą popkulturową postać religii, ponieważ sport olimpijski dostarcza na pozór świec-
kich, ale quasi-religijnych doświadczeń, takich jak doświadczenie świętości i transcenden-
cji, wspólnotowego rytuału i symbolizmu oraz kolektywnego dramatu i emocjonalności. 

Sport olimpijski należy zatem postrzegać przede wszystkim z perspektywy kulturowej, 
wszak wchodzi on w zakres kultury fizycznej. Igrzyska olimpijskie to przede wszystkim 
widowisko, a dokonania olimpijczyków oceniane są głównie w kontekście tego, co wno-
szą oni do sportowego spektaklu. Bez wątpienia największym wydarzeniem w skali całe-
go świata są przygotowywane z ogromnym rozmachem ceremonie otwarcia i zamknięcia 
igrzysk. Wśród spektakli artystycznych nie istnieje nic o większym rozmachu i zasięgu, 
co łączyłoby różne dziedziny przekazu artystycznego, sięgając do całego dziedzictwa 
kulturowego i promując uniwersalne wartości, tj. równość, przyjaźń czy wzajemny sza-
cunek. To najbardziej spektakularne przejawy mariażu sportu i sztuki. „Pokazy taneczne 
przedstawiające elementy kultury organizatora igrzysk olimpijskich przyczyniają się do 
szybkiego zrozumienia ich historii oraz akceptacji zastanego porządku i obyczajowości 
świata. Dzięki temu synkretyzmowi obyczajowemu sport wzbogaca się o nowe wartości 
kulturowe, edukacyjne i emocjonalne, co sprzyja porozumieniu międzynarodowemu. 

Zainteresowanie sportem szerokich mas to nie tylko moda. To ujście dla tych uczuć so-
lidarności zbiorowej, które są bardzo cenną wartością państwową. W odruchu dumy, jaką 
czują dziesiątki tysięcy ludzi, gdy dowiedzą się, że ich barwy narodowe podniosły się na 
maszt olimpijski – jest nagłe i wartościowe zespolenie energii społecznej, proszkowanej 
przez codzienną konieczność wzajemnych wewnętrznych walk i tarć. Ta tożsamość i in-
tegracja społeczna, budowane poczuciem więzi i wspólnoty, rodzą się na gruncie wspól-
nie przeżywanych emocji, stanów zarówno euforii, jak i dezaprobaty. Jednym z najwięk-
szych problemów gwałcących zasady równej i bezkonfliktowej walki jest rasizm. „Jeden 
świat, jedno marzenie” – takie hasło towarzyszyło XXIX Letnim Igrzyskom Olimpijskim 
w Pekinie w 2008 r. Jednak wśród innych sloganów, które można było tam usłyszeć, 
znalazł się również ten: „Czarnym wstęp wzbroniony”. Chodziło o zakaz korzystania z 
lokali w rejonie słynącej z życia nocnego ulicy Sanlitun. Obejmował on wspomnianych 
„czarnych” oraz osoby pochodzenia mongolskiego. Co prawda mogli się oni tam po-
jawiać, lecz nie byli obsługiwani. O zakazie właściciele barów zostali poinformowani 
przez funkcjonariuszy chińskiej służby bezpieczeństwa. Oficjalnie Chińczycy chcieli w 
ten sposób pozbyć się na czas igrzysk handlarzy narkotyków i mongolskich prostytutek, 
jednak proceder ten stanowił po prostu przejaw rasizmu. Przykład ten jest oczywisty, ale 
niestety coraz częściej pojawiają się sytuacje bardziej skomplikowane, pełne wątpliwo-
ści moralnych i etycznych. Sport olimpijski wciąż musi się „bronić” przed ideologiami 
przyjmującymi wyższość jednych ludzi nad innymi ze względu na płeć, rasę, wyznanie, 
przynależność klasową, etniczną czy narodową. Zapisy w zakresie działania przeciw-
ko jakiejkolwiek formie dyskryminacji znalazły swoje miejsce w Karcie Olimpijskiej, a 
praktyczne wskazówki dotyczące eliminacji zachowań rasistowskich i ksenofobicznych 
są bezustannie rozpowszechniane przez MKOl. Potęga i zasięg współczesnego ruchu 
olimpijskiego w znacznej mierze zdeterminowana jest wpływem mediów. Oczywiście 
nie marginalizuje to wewnętrznych wartości ani idei olimpijskich, ale należy szczerze 
przyznać zasługę fenomenu największego sportowego teatru, kooperacji z mediami. To 
właśnie ich zainteresowanie wyrokuje o sile, dynamice, eskalacji i prestiżu poszczegól-
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nych dziedzin sportu. Oddziaływanie odwrotne nie jest już tak znaczące, choć sport bez 
wątpienia pozostaje niezwykle atrakcyjną przestrzenią eksploatacji. Popyt na przekazy 
telewizyjne, radiowe, internetowe i prasowe świadczy o znaczeniu i wartości sportu. 

Dziś już nikogo nie trzeba przekonywać, że igrzyska istotnie wpisały się w świadomość i 
we współczesną kulturę mass mediów. Stymulująca synergia rodzi „gwiazdy sportu”, które 
cieszą się popularnością wśród swoich kibiców nie tylko ze względu na szczytowe wyniki, 
jakie osiągają w poszczególnych dyscyplinach. Począwszy od bycia autorytetem sporto-
wym, poprzez udział w licznych kampaniach reklamowych, stają się ekspertami często 
w zupełnie innych dziedzinach. Przede wszystkim jednak wyznaczają trendy nie tylko w 
modzie, ale i w całej popkulturze. To klasyczne połączenie dobra i piękna, pochodzące od 
platońskiego ideału kalokagatii. Trzeba pamiętać, że media często traktowane są instrumen-
talnie, zwłaszcza przez świat przestępczy, a nierzadko służą też do jednokierunkowej trans-
misji komunikatów propagandy politycznej. Najlepszy przykład to media chińskie, które 
należą do struktur państwowych, są przez nie finansowane i przez to całkowicie podpo-
rządkowane władzy politycznej8. Personel jest wyznaczony przez rządzącą partię. Nic więc 
dziwnego, że sygnał telewizyjny z XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 
r. był opóźniony o kilka sekund, by można było kontrolować obraz i usuwać niewygodne 
treści, np. dotyczące zamieszek w Tybecie, przynależności Tajwanu do Chińskiej Republiki 
Ludowej czy dostarczania broni do Darfuru. Zgodnie z Kartą Olimpijską przekaz medialny 
ustalany jest przez Komitet Wykonawczy MKOl i powinien stanowić integralną część kon-
traktu miasta gospodarza. Niemniej struktura własności środków masowego komunikowa-
nia determinowana jest przede wszystkim przez system polityczny. Od personelu mediów 
wymaga się subordynacji i lojalności. Niestety cenzurowano również Internet, naruszając 
tym samym podstawowe prawa człowieka i zdradzając wartości olimpijskie. 

Znaczenie ekonomiczno-marketingowe igrzysk olimpijskich 
Wraz z przyznaniem miastu kandydującemu prawa do organizacji igrzysk olimpijskich 

rusza cała machina ekonomiczno-społeczna. Cele stawiane do tej pory jako odległe teraz 
zaczynają się materializować. Ponieważ organizację przyznaje się miastu, to właśnie na nim 
i pobliskich terenach skupia się uwaga naukowców i badaczy z całego świata. Dzięki dobrej 
organizacji i wielkiej promocji stolica Katalonii stała się rozpoznawalna na całym świecie. I 
chociaż Hiszpanie zakończyli imprezę z deficytem, w dłuższej perspektywie miasto zyskało. 
Zjawisko to było tak wyraziste, że nazwano je nadmienionym już efektem barcelońskim. 
Również Turyn promował się przez XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2006 r. jako desty-
nacja turystyczna. Wydarzenie to umożliwiło zaprezentowanie bogatej historii i kultury re-
gionu. Rok po zakończeniu imprezy liczba turystów wzrosła o 150 000. Turyn był na czwar-
tym miejscu wśród najczęściej odwiedzanych włoskich miast, tuż za Rzymem, Florencją i 
Wenecją. Współczesne igrzyska olimpijskie są ważną częścią produktu turystycznego miast. 
Dla wielu turystów uczestnictwo w imprezie sportowej jest głównym motywem odwiedze-
nia określonego miejsca. Miasta traktują także igrzyska jako dodatkową atrakcję, wzboga-
cając ofertę turystyczną aglomeracji. Wyróżniają się wtedy na tle konkurencji, a ich władze 
tworzą obraz interesującego miejsca do odwiedzenia. W kwestii ekonomii miasto olimpij-
skie musi się liczyć ze sporymi wydatkami, obciążającymi znacznie jego budżet. W ponad 
stuletniej historii nowożytnego olimpizmu tego trudnego wyzwania podejmowały się zwy-

8  J. O. Hearns-Branaman, The political economy of news in China: manufacturing harmony, Lexington Books, 
Lanham 2015 



ARTICLES

110

kle bogate i prężnie działające metropolie, bardzo często będące stolicami państw (np. Paryż, 
Londyn, Helsinki) lub ważnymi ośrodkami przemysłu, finansów czy kultury (np. Montreal, 
Atlanta, Melbourne). Trzeba zaznaczyć, iż przedwojenne zmagania sportowe były niepo-
równywalnie mniejszymi imprezami od tych współczesnych, ale też oczekiwania otoczenia 
nie były tak ogromne. Nie można jednak nie zauważyć, iż igrzyska, które wykorzystywane 
były przez mniej lub bardziej jawną propagandę państwową, zawsze kosztowały nieporów-
nywalnie więcej niż poprzednie i następne imprezy. Niezależnie od tego, czy miasto ma już 
jakieś obiekty możliwe do wykorzystania czy też musi je dopiero wznieść, firmy remonto-
wo-budowlane mogą brać udział w licznych przetargach. Powiększają też liczebność swoich 
pracowników na czas prac i zatrudniają tymczasowo nowych ludzi, także wykorzystując 
zasoby osób bezrobotnych. Nad całością działań stricte fizycznych, namacalnych, czuwać 
musi odpowiednio dobrany zespół specjalistów z zakresu organizacji, administracji, zarzą-
dzania czy marketingu. Im bliżej do ceremonii otwarcia, tym komitety organizacyjne igrzysk 
stają się bardziej rozbudowane i nierzadko muszą zmieniać swoje siedziby na większe. To 
tylko nieliczne z przykładów złożonego systemu zarządzania igrzyskami, który zatrudnia 
niemałą liczbę pracowników umysłowych. Wszystko to sprawia, iż rynek pracy w przeded-
niu otwarcia cechuje się o wiele lepszą kondycją niż w momencie przyznania prawa do 
organizacji. Oczywiście organizacja tak wielkiego wydarzenia sportowego nie tylko niesie 
ze sobą powstanie nowych miejsc pracy, które – ze względu na specyfikę igrzysk – są zwy-
kle w zdecydowanej większości tymczasowe, ale także pośrednio stwarza odpowiedni grunt 
pod powstawanie licznych miejsc pracy w sferze okołoolimpijskiej, co wiąże się przede 
wszystkim (choć nie wyłącznie) z napływem turystów. Istnieje jednak jeszcze druga strona 
medalu – okres poolimpijski, który jest prawdziwym sprawdzianem i surowym sędzią tego, 
co dokonało się w mieście. Oczekiwania włodarzy prawie nigdy nie są spełniane w całości9.

Wydawać by się mogło, iż okres kilku lat przed igrzyskami to czas względnej prosperity 
z powodu procesu rozbudowy i przebudowy nierzadko sporej części tkanki miejskiej. Ko-
mitety organizacyjne analizują sytuację zastaną wraz z władzami miasta oraz specjalista-
mi w danej dziedzinie. Planują rozmieszczenie obiektów olimpijskich, biorąc pod uwagę 
specyfikę regionu, uwarunkowania geograficzne, miejscowy plan zagospodarowania czy 
historyczne punkty na mapie. Nierzadko miasta chcą również zyskać nowe przestrzenie 
rekreacji i wypoczynku lub zrekultywować zaniedbane obszary. Za przykład mogą posłu-
żyć XXVIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Atenach w 2004 r., dzięki którym uregulowano 
i odnowiono strefę przybrzeżną Faliro czy też zbudowano nowy port lotniczy, przenosząc 
go ze starego miejsca, w którym z kolei powstał spory kompleks sportowy.W Londynie 
zaś przed 2012 r. ponad 5 tysięcy ludzi rewitalizowało teren we wschodniej części mia-
sta, by mógł tam powstać nowoczesny park olimpijski. Na czas igrzysk potrzebnych jest 
wiele sportowych i nie tylko sportowych obiektów, które zapełnią się kibicami z całego 
świata. Od samego początku najważniejszą arenę zmagań sportowców stanowi główny 
stadion, na którym odbywają się ceremonie otwarcia i zamknięcia. To centrum wydarzeń 
i serce igrzysk. Od wielu dziesięcioleci MKOl ma stałych partnerów i sponsorów, którzy 
wykładają niemałe sumy na ruch olimpijski, by w zamian móc obok swego logo umieścić 
pięć olimpijskich kół. Na więcej nie mogą sobie pozwolić, bowiem ruch olimpijski strzeże 
skutecznie obszarów na arenach zmagań sportowych, dzięki czemu tak charakterystyczny 
element rozmaitych mistrzostw w różnych dyscyplinach jak banery reklamowe nie wy-
stępuje na igrzyskach. Dlatego przestrzeń jest stosunkowo przejrzysta, spójna wizualnie 

9  I. Piechota, Zmiany na rynku pracy miast – gospodarzy Zimowych Igrzysk Olimpijskich. 2014
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i graficznie schludna. Niewielkie odstępstwa dotyczą jedynie producentów sprzętu oraz 
strojów, ale i tu wymogi są niezwykle rygorystyczne. Logo sponsorów pojawiają się wy-
łącznie w wyznaczonych do tego miejscach czy też późniejszych raportach marketingo-
wych. Poza dochodami za sponsoring MKOl otrzymuje również pieniądze ze sprzedaży 
biletów oraz za licencje. Znaczną część zysków stanowią prawa do transmisji igrzysk. 
W 2011 r. amerykańska NBC wydała na prawa do transmisji czterech kolejnych igrzysk 
niemal 4,4 miliarda dolarów, a trzy lata później 7,7 miliarda na kolejnych sześć imprez10. 
Te ogromne sumy wykorzystywane są szczęśliwie na wiele ważnych działań prowadzo-
nych przez MKOl. Dzięki temu może on finansować liczne programy edukacyjne, śro-
dowiskowe czy naukowe. Współcześnie MKOl zauważa, jak istotne jest odpowiednie i 
zrównoważone zaplanowanie całej infrastruktury. Pozostające po dziś dzień zrujnowane 
budowle, opuszczone skocznie narciarskie, zarośnięte tory bobslejowe, niszczejące sta-
diony softballowe czy boiska do hokeja na trawie są przykrą spuścizną po minionych 
igrzyskach. Budowane ponad miarę obiekty stają się niewygodnymi eksponatami. To 
wszystko sprawiło, iż już w przypadku XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie 
w 2012 r. ogromną wagę przywiązywano do ich tymczasowości. Ceremonie otwarcia i 
zamknięcia XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu w 2018 r. odbyły się 
na wyjątkowym, pięciokątnym i zupełnie tymczasowym stadionie. Organizatorzy zatem 
zaczynają stawiać sobie za cel nie tylko przyćmienie wszystkich poprzednich imprez – 
przede wszystkim chcą, by wydarzenie mogło się realnie przyczynić do pozytywnych 
zmian w strukturze miasta. Nowe inwestycje bowiem, zwłaszcza te pozasportowe, takie 
jak drogi, linie kolejowe, metro, lotniska czy strefy wypoczynku, są najlepszą pozostało-
ścią po takiej masowej imprezie. Rewitalizacja zdegradowanych części miast pozostaje 
również w zgodzie z dzisiejszą polityką środowiskową i ekologiczną MKOl, który chce 
organizować igrzyska przyjazne ludziom, środowisku, miastu i sportowcom.

Podsumowanie 
Analizy skutków oddziaływania masowych wydarzeń sportowych prowadzone są za 

granicą od kilkunastu lat. W naszym kraju jest to temat stosunkowo rzadko poruszany w ba-
daniach naukowych, a takie rozważania są potrzebne także w Polsce. Kwestia ta będzie dla 
naszego państwa coraz ważniejsza – nie tylko dlatego, że pojawiły się już pierwsze próby 
organizacji igrzysk olimpijskich, ale także z powodu organizowania już wcześniej dużych 
imprez sportowych, na przykład turnieju piłkarskiego UEFA EURO 2012.Koncepcja 
dziedzictwa olimpijskiego powinna zatem zacząć interesować polskich badaczy. 

Polska jako kraj średniozamożny będzie chciała pokazać społeczności międzynarodowej, 
że jest tak samo sprawna organizacyjnie jak kraje bogate. To właśnie takim państwom jak 
Polska najbardziej zależy obecnie na organizacji kolejnych dużych wydarzeń sportowych 
oraz poprawie wizerunku regionów i miast w oczach potencjalnych turystów oraz inwesto-
rów. Warto zatem, abyśmy szli drogą zrównoważonego rozwoju i pamiętali o słowach Jacqu-
es’a Rogge’a – byłego prezydenta MKOl – iż dziś „igrzyska olimpijskie nie są organizowane 
tylko dla dwóch tygodni sportowych zmagań, ale przede wszystkim dla poprawy jakości 
życia przyszłych pokoleń w sferze ekonomicznej, ekologicznej oraz społeczno- -kulturo-
wej”. Należy też nadmienić, że w ostatnim czasie pojawiła się koncepcja dziedzictwa olim-
pijskiego związanego z samym tylko ubieganiem się o organizację igrzysk olimpijskich.

10  A. Garcia, NBC’s $12 billion investment in the Olympics in looping riskier, 2018
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Streszczenie:
Koncepcja dziedzictwa masowych wydarzeń sportowych zarysowała się w latach 90 

XX w. Wtedy też zrodziły się pierwsze pytania o plusy i minusy organizacji tego typu 
imprez, nie tylko w aspekcie gospodarczym, ale także ekologicznym i społeczno-kulturo-
wym. W tym czasie zaczęto używać słowa „dziedzictwo” w dyskursie naukowym. Za gra-
nicą analizy skutków oddziaływania wydarzeń sportowych prowadzone są od kilkunastu 
lat. W Polsce jest to jednak temat stosunkowo rzadko poruszany w badaniach naukowych. 
Takie rozważania są natomiast niezwykle potrzebne, nie tylko dlatego, że już organizowa-
liśmy turniej piłkarski UEFA EURO 2012, ale także z powodu pojawienia się pierwszych 
prób organizacji igrzysk olimpijskich. Celem artykułu jest ukazanie bieżących trendów w 
zarządzaniu masowymi imprezami sportowymi na przykładzie igrzysk olimpijskich, tj. 
kreowania dziedzictwa w sferze ekonomicznej, ekologicznej oraz społeczno-kulturowej. 
Przedstawiono również polityczne aspekty organizacji tego największego święta sportu.

Słowa kluczowe: igrzyska olimpijskie, MKOl, wydarzenia sportowe, zarządzanie 
sportem

Summary:
Sport nowadays is a risk of love and passion, or is the financial aspect of the venture 

important.
The concept of sporting mega-events legacy was created in the 1990s. At that time, the 

first questions about the advantages and disadvantages of organizing this type of events 
arose, not only in the economic aspect but also in the ecological and socio-cultural con-
text. Simultaneously, the notion of ‘legacy’ entered the scientific discourse. The effects of 
sporting events influence have been analysed for over a dozen years abroad. In Poland, 
however, it is not a frequent topic of scientific research, although this type of academic 
reflection is essential in our country, not only owing to the UEFA EURO 2012, which has 
already been organized, but also because of the first attempts to organize Olympic Games 
in Poland. The aim of this article is to show current sporting mega- -events management 
trends on the example of Olympic Games, i.e. to outline the creation of the positive lega-
cy in the economic, ecological, and socio-cultural spheres. Political aspects of organizing 
the largest sports celebration were also presented.

Key words: Olympic Games, IOC, sporting events, sport management

Bibliografia 
Falewicz R., Historia igrzysk olimpijskich, Wyd. Kurpisz S.A, Poznań 2004.
Garcia A., NBC’s $12 billion investment in the Olympics in looping riskier, 2018 

Hearns-Branaman J. O., The political economy of news in China: manufacturing har-
mony, Lexington Books, Lanham 2014.

Łanowski J., Święte igrzyska olimpijskie, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1981.
Ławniczak P., Społeczny, ekonomiczny i kulturowy wymiar widowiska sportowego, 2016
Krawczuk K., Ostatnia olimpiada, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988.
Szczepański J. A., Od Olimpii do olimpiad, Wyd. literackie, Kraków 1980.
Zdebska-Biziewska H., Wokół piękna sportu, Fall. Warszawa 2014



ARTYKUŁYARTICLES

113

ROLA NAUCZYCIELA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
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ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO UCZNIÓW

Magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, uczestnik studiów doktoranckich Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie. Czynny nauczyciel w szkole podstawowej. Autorka wielu artykułów naukowych oraz 
uczestniczka licznych konferencji. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pedagogiki szkolnej, pedago-
giki czasu wolnego, tematyki rodziny oraz jej wartości i tradycji.
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Wstęp
Obecna rzeczywistość wymusza niejako na rodzinie konieczność poszukiwania pomo-

cy w realizowaniu podstawowych jej funkcji. Pośpiech, tempo życia a także obowiązki 
zawodowe powodują, że rodzice niejednokrotnie potrzebują wsparcia w realizowaniu 
opieki nad dziećmi poza czasem spędzonym na lekcjach. Nieodzowna staje się w tym 
miejscu współpraca dwóch środowisk – rodzinnego i szkolnego. Świetlica szkolna pełni 
istotną rolę w funkcjonowaniu szkoły realizując jej zadania opiekuńczo – wychowawcze 
przed i po lekcjach. Wspiera tym samym rodziców w opiece i wychowaniu dzieci wy-
pełniając swoje zadania poprzez różne metody i formy pracy. Jednym z takich zadań jest 
aktywizacja dzieci poprzez kształtowanie umiejętności organizacji czasu wolnego. 

Zadania świetlicy szkolnej
Rozważania na temat zadań świetlicy i kadry je realizującej, należy rozpocząć przyta-

czając definicję. Świetlica określana jest jako „przyszkolna placówka opiekuńczo – wy-
chowawcza dla pozostających w szkole po zakończeniu lekcji uczniów, których rodzice 
nie mogą zapewnić należytej opieki”1. Współczesne zadania świetlicy szkolnej unormo-
wane są poprzez obowiązujące akty prawne. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany re-
alizować jej funkcje poprzez podejmowanie aktywnej współpracy z rodziną wychowanka 
świetlicy oraz całą społecznością szkolną. Według Prawa Oświatowego system szkolny 
powinien wspomagać przez szkołę wychowawczej roli rodziny oraz w wychowaniu, któ-
re rozumiane jest jako „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fi-
zycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane 
przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży”2. Ponadto jednym 
z zadań szkoły jest „kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu 
wolnego”3 poprzez różne formy działalności pozalekcyjnej w tym również podczas po-
bytu dziecka na świetlicy szkolnej. 

1  Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 177.
2  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. 2017, poz. 59, art. 1.
3  Tamże. 

 



ARTICLES

114

Świetlica szkolna jest miejscem gdzie organizowane są zajęcia dla uczniów, którzy 
pozostają dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub konieczność oczeki-
wania na zorganizowany dojazd. Zajęcia świetlicowe organizowane przez wychowawcę 
mają na celu zapewnienie realizacji potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych uczniów 
uwzględniając jednocześnie ich możliwości psychofizyczne. W celu tym prowadzone 
są zajęcia rozwijające zainteresowania, zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz 
możliwość odrabiania lekcji4. W takim rozumieniu mogą one prowadzić do kształtowa-
nia umiejętności aktywnej organizacji czasu wolnego wśród dzieci uczęszczających na 
zajęcia świetlicowe. Do naczelnych zadań świetlicy należy więc zapewnienie wykwali-
fikowanej opieki poza godzinami lekcyjnymi, sprawowanie opieki nad uczniami, którzy 
oczekują na zorganizowany dojazd – autobusem szkolnym, zapewnianie pomocy w odra-
bianiu lekcji czy nauce, a więc również tworzenie atmosfery i warunków do nauki, przy-
gotowywanie do samodzielnej pracy intelektualnej, poszerzanie horyzontów czy uwraż-
liwianie estetyczne. Ponadto należy uwzględnić w ramach tych zajęć element współpracy 
z środowiskiem rodzinnym, dbanie o bezpieczeństwo czy kształtowanie odpowiednich 
nawyków higienicznych związanych z wypoczynkiem5.

Działania te pozwalają z jednej strony wspomóc uczniów w procesie dydaktycznym, 
realizować funkcję opiekuńczą a także kształtować postawę samodzielności i odpowie-
dzialności w gospodarowaniu i organizacji czasu wolnego. Świetlica jest też miejscem 
mającym duże znaczenie w procesie socjalizacji dzieci, z uwagi na możliwość kształto-
wania umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych oraz 
budowania relacji w grupie społeczności szkolnej.

Zmieniająca się rzeczywistość wpływa znacząco na całokształt funkcjonowania świe-
tlicy szkolnej. Akceleracja rozwojowa dzieci oraz zwiększające się wymagania wzglę-
dem funkcji szkoły sprawiają, że przed wychowawcą świetlicy stawiane są coraz większe 
oczekiwania. Oprócz szeroko rozumianej opieki świetlica szkolna realizuje również inne 
funkcje: profilaktyczną, reedukacyjną, kompensacyjną oraz stymulującą6. Przebywanie 
dzieci w świetlicy powinno uwzględniać nie tylko elementy pracy ale również mieć na 
uwadze ich wypoczynek i rekreację. W ramach zajęć świetlicowych jej uczestnicy po-
winni mieć możliwość nie tylko aktywizacji fizycznej podczas zajęć ruchowych. Charak-
ter tych działań powinien dążyć do zwoju i nabywania nowych zainteresowań, pasji, hob-
by, odkrywania talentów i zdolności uczniów oraz pomocy we wszechstronnym rozwoju. 
Nie bez znaczenia jest również funkcja profilaktyczna jak i reedukacyjna, w ramach któ-
rej świetlica ma możliwość pomocy uczniom sprawiającym kłopoty wychowawcze oraz 
mającym trudności w zdobywaniu wiedzy7. Należy również uwzględnić aspekt roli świe-
tlicy szkolnej jako instytucji mającej istotny wpływ na zaspokojenie społecznej potrzeby 
zapotrzebowania na opiekę8. 

Zajęcia prowadzone na świetlicy szkolnej powinny mieć wzgląd na przede wszyst-
kim możliwości fizyczne, psychiczne, emocjonalne oraz społeczne dzieci, jednocześnie 
dbając o realizację i zaspokojenie ich potrzeb. Wobec tego program zajęć świetlicowych 

4  Tamże, art. 105.
5  E. Odalska, Świetlica w gimnazjum, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 2005, nr 4, s. 43.
6  B. Krajewska, Świetlica szkolna – ważne ogniwo w procesie wychowania opiekuńczego dziecka, „Forum Pedagog-

iczne UKSW”, 1/2011, s. 174.
7  A. Zawadzka, Świetlica jako miejsce odrabiania lekcji, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 1999, nr 9, s. 12.
8  M. Chylińska, Jak prowadzić świetlicę szkolną? Poradnik, Wyd. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, Warszawa 2004, s. 

5.
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powinien opierać się o następujące zasady:
- akceptacji i uznania,
- elastyczności,
- różnorodności zajęć,
- przemienność zajęć ruchowych z innymi zajęciami,
- dostosowanie organizacji pracy, rodzaju zajęć do potrzeb i możliwości psychofizycz-

nych dzieci,
- rozbudzenia nieskrępowanej aktywności i twórczości dziecka,
- indywidualizowania oddziaływań,
- celowości, ciągłość i systematyczność pracy,
- samodzielności i współodpowiedzialności dzieci za ład i porządek w trakcie zajęć,
- poszanowania godności i indywidualności dziecka,
- tworzenie afirmacji, bliskiego kontaktu emocjonalnego, empatii9.
Nieco inny kanon zasad przytacza B. Krajewska, która również twierdzi, że działa-

nie świetlicy powinno być uwarunkowane ściśle wytyczonymi zasadami. Według autorki 
wśród najważniejszych powinny być uwzględniona zasada akceptacji, podmiotowości i 
indywidualizacji a także wyzwalania motywacji do działania, aktywności, systematycz-
ności, trwałości, dobrowolności w ramach uczestnictwa w zajęciach oraz bezpieczeństwa 
i higieny10. H. Żmijska z kolei powodzenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć świe-
tlicowych upatruje w przestrzeganiu zasady dostosowania działalności pozalekcyjnej 
do potrzeb i zainteresowań ucznia oraz do jego możliwości psychofizycznych, zasady 
dobrowolności, atrakcyjności czy wszechstronnej aktywizacji11. Stosowanie zasad pracy 
wpływa znacząco na efektywną realizację zadań świetlicy, a „jednoczesne respektowanie 
(…) przyczynia się do uzyskania optymalnych efektów pracy dydaktyczno – wychowaw-
czej podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych”12. 

Rola nauczyciela świetlicy
Nauczyciel świetlicy szkolnej to osoba, która planuje i organizuje zajęcia świetlico-

we opracowując ich programy. Mając na uwadze jedną z kluczowych funkcji świetlicy, 
powinien on skupiać się na perspektywach i wszechstronnym rozwoju dzieci, które ukie-
runkowane są na kształtowanie umiejętności aktywnej organizacji czasu wolnego. Warto 
w miejscu tym przytoczyć zadania nauczyciela świetlicy wynikające z przykładowego 
regulaminu opracowanego w świetle obowiązujących przepisów prawnych13. Poza opra-
cowaniem ramowego planu zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz prowadzeniem 
dziennika zajęć, przestrzeganiem dyscypliny pracy czy sumiennym spełnianiem obo-
wiązków podczas dyżurów, nauczyciel obejmujący opieką świetlicę powinien też prowa-
dzić zajęcia dydaktyczne według ogólnego planu ramowego oraz planów miesięcznych. 
W kolejnych punktach znajdują się również obowiązki skupione wokół zapewnienia 
bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki a także organizowanie czasu wolnego w 
postaci gier i zabaw ruchowych a także innych form kultury fizycznej podczas pobytu w 

9  J. Brągiel, S. Badora, Formy pracy opiekuńczo – wychowawczej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa 
1997, s.89.

10  B. Krajewska, Świetlica szkolna – ważne ogniwo w procesie wychowania opiekuńczego dziecka…, s. 176.
11  H. Żmijska, Rola nauczyciela w przygotowaniu i realizacji zajęć świetlicowych i kółek zainteresowań, Dr 
  Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o. o., Warszawa 2010, s. 2 – 5.
12  Tamże, s. 5.
13  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. 2017, poz. 59, art. 105.



ARTICLES

116

pomieszczeniach ale również i na powietrzu14. Ma to na celu nie tylko rozwijanie i zachę-
canie do podtrzymywania zainteresowań wśród uczniów, ale również i motywowanie do 
aktywnego działania czy ukazywanie alternatywnych form aktywizacji czy działalność 
ukierunkowana na profilaktykę prozdrowotną.

Działania nauczyciela zatrudnionego w świetlicy muszą być nacechowane współpracą 
z rodzicami oraz Radą Pedagogiczną, higienistką szkolną czy innymi osobami funkcjo-
nującymi w ramach społeczności szkolnej. Ponadto w ramach jego obowiązków znajduje 
się również troska o dyscyplinę i prawidłowe zachowanie uczniów podczas pobytu na 
świetlicy. Nauczyciel więc ma obowiązek współpracy z wychowawcami poszczególnych 
uczniów oraz zgłaszanie ewentualnych incydentów, a także udzielanie informacji o ab-
sencji dziecka na zajęciach świetlicowych15.

Obowiązki nauczyciela wynikające z obowiązujących aktów prawnych normują jego pra-
cę oraz kierunkują proces wykonywania zadań zawodowych. Realia stawiają jednak przed 
nauczycielami świetlic znacznie większe wymagania. Zajęcia bowiem nie tylko powinny 
być przemyślane, zaplanowane i dostosowane do możliwości dzieci i młodzieży, ale przede 
wszystkim ciekawe i atrakcyjne. Świetlica szkolna powinna być nie tylko miejscem czekania 
dla dzieci oczekujących na lekcje czy powrót do domu, ale również stanowić alternatywę dla 
mediatyzacji a co za tym idzie ukazywać atrakcyjne możliwości spędzania czasu wolnego. 

Ważne jest zatem, nauczyciel dysponował potencjałem, który odpowiednio wykorzy-
stany pozwoli na realizację tych zamiarów. Nadrzędnym ogniwem tego procesu wyda-
je się więc zatem być rola nauczyciela w zakresie motywowania uczestników świetlicy. 
Uczniowie bowiem szczególnie reagują na zaangażowanie i entuzjazm innych osób16, „do-
wiedziono, że nauczyciel prezentujący zagadnienie z ożywieniem, sugerując, że jest inte-
resujące, ważne, wartościowe, ma większą szansę na zarażenie uczniów swoją postawą”17. 
Ważne są nie tylko sama treść i sposób organizacji zajęć świetlicowych, ale przede wszyst-
kim zaangażowanie, oddanie osoby prowadzącej zajęcia oraz sposób prowadzenia zajęć. 

Świetlica szkolna jest miejscem, które ma szczególną rolę nie tylko podczas nauki ale 
również podczas procesu wychowania i opieki. Nauczyciel świetlicy jest szczególnym 
typem nauczyciela – wychowawcy, „od jego umiejętności, cech osobowości oraz kompe-
tencji zależy powodzenie procesu opiekuńczo – wychowawczego oraz możliwość pełnej 
realizacji zadań wynikających z funkcji placówki”18. Z uwagi na to osoba ta powinna 
umieć połączyć w procesie nauczania, wychowania i opieki teorie z wszechobecną prak-
tyką. Swoim przykładem zaś sprawić, aby dzieci będące pod jego opieką chciały realizo-
wać i utożsamiać odpowiednie wartości w swoim życiu. Wśród działań podejmowanych 
w trakcie tego procesu według A. Kieszkowskiej powinny się znaleźć:

„kształtowanie samodzielności i samoobsługi, co prowadzi do osiągnięcia zaradności 
życiowej,

- kształtowanie umiejętności zaspokajania potrzeb w sposób akceptowany społecznie, 
- rozwijanie umiejętności rozumienia siebie i innych, a także nawiązywania i utrzymy-

14  D. Skrzyński, Świetlica szkolna. Zmiany w nowym systemie oświaty, zasady organizacji, najczęstsze błędy, Wyd. 
Wiedza i Praktyka sp. z o.o. , Warszawa 2017, s. 51.

15  Tamże, s. 52.
16  H. Żmijska, Rola nauczyciela w przygotowaniu i realizacji zajęć świetlicowych i kółek zainteresowań…, s. 16.
17  Badania Battencourta i in. 1983, pod. za. H. Żmijska, Rola nauczyciela w przygotowaniu i realizacji zajęć 

świetlicowych i kółek zainteresowań… .
18  B. Zięba-Kołodziej, A. Róg, … żeby świetlica nie była przechowalnią. Wskazówki organizacyjno – metodyczne, 

Wyd. Pedagogiczne ZNP Spółka z o.o., Kielce 2010, s. 25.
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wania dobrych relacji interpersonalnych,
- rozwijanie wiary we własne siły,
- kształtowanie i umacnianie pozytywnego stosunku do siebie i innych,
- usprawnianie funkcji fizycznych i psychicznych,
- podejmowanie działań kompensacyjnych, korekcyjnych oraz profilaktycznych wspo-

magających rozwój jednostki”19.
W trosce o harmonijny rozwój wychowanków świetlicy niezbędne są kompetencje 

nauczyciela, postrzegane zwłaszcza w kontekście urzeczywistniania wartości przez 
uczniów. Sukcesu pedagogicznego należy upatrywać nie tylko w teoretycznym opraco-
waniu informacji dotyczących wartości, ich definiowania czy podziału. Na sukces ten 
powinny się składać wskazywanie wartości, sposobów ich realizacji a także celów zgod-
nych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Rolą nauczyciela jest więc poszuki-
wanie wraz ze swoimi uczniami codziennych wartości w różnych obszarach funkcjo-
nowania człowieka – w przyrodzie, kulturze, kształtowaniu wyobraźni, uwrażliwianiu 
estetycznemu czy kształceniu postaw twórczych20.

Nauczyciel prowadzący zajęcia świetlicowe powinien cieszyć się nie tylko autorytetem 
wśród swoich uczniów, ale planując zajęcia powinien uwzględnić ich indywidualizację. 
Nie mniej istotny jest też aspekt dotyczący podejmowania decyzji przez uczniów czy wy-
boru tematyki zajęć, charakteryzujący demokratyczny styl kierowania, który powinien być 
uwzględniony przez nauczyciela. H. Żmijska przytacza kilka elementarnych zalet takiego 
postępowania mających na celu wspieranie autonomię uczniów oraz wspieranie współpra-
cy przy jednoczesnej minimalizacji rywalizacji a także motywuje do samodzielnego po-
szukiwania rozwiązań czy zachęcanie do realizacji własnych pomysłów w odniesieniu do 
omawianej tematyki zajęć21. Dzięki obecności nauczyciela, świetlica jest miejscem, które 
zapewnia dzieciom bezpieczeństwo „duże znaczenie mają jego życzliwość i otwartość wo-
bec dzieci, aby mogły one bez skrępowania zwracać się do niego z każdym problemem”22.

Podstawowe formy aktywności uczniów świetlicy
Nadrzędnym celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie 

opieki uczniom, którzy pozostają w szkole kiedy nie mają zaplanowanych zajęć szkol-
nych. Czas spędzany przez uczniów w świetlicy jest różny co powoduje konieczność 
prawidłowego zaplanowania i realizacji programu zajęć świetlicowych oraz dobór odpo-
wiednich metod pracy z ich uczestnikami. Czas spędzony w świetlicy powinien by wyko-
rzystany nie tylko do odrabiania lekcji czy nadrabiania zaległości w nauce, ale powinien 
być też czasem bezpiecznego odpoczynku, relaksu i zabawy „zajęcia świetlicowe po-
winny wzbogacać wiadomości, rozwijać umiejętności i wychowywać”23. Nauce powinna 
towarzyszyć zabawa, która jest jedną z ważniejszych form aktywności uczniów świetlicy.

Zabawa realizowana zgodnie z zasobami i potrzebami dzieci pozwala nie tylko na 

19  A. Kieszkowska, Współczesna rola pedagoga, [w]: A. Kieszkowska, J. Szczurkowska (red.), „Zeszyty Naukowe 
Instytutu Pedagogiki”, Zeszyt 1, Tarnobrzeg 2007, s. 100, pod. za: B. Zięba-Kołodziej, A. Róg, … żeby świetlica 
nie była przechowalnią. Wskazówki organizacyjno – metodyczne…, s. 25.

20  E. Kobylecka, Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, „Impuls” Oficyna Wydawnicza, Kraków 
2005, s. 48.

21  H. Żmijska, Rola nauczyciela w przygotowaniu i realizacji zajęć świetlicowych i kółek zainteresowań…, s. 17.
22  A. Pery, D. Kmita, Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego. Funkcjonowanie świetlic szkolnych. Poradnik 

dla gmin i dyrektorów szkół… , s. 5.
23  M. Chylińska, Jak prowadzić świetlicę szkolną? Poradnik…, s. 8.
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usprawnianie sfery fizycznej, ale również na rozwijanie sfery psychicznej i emocjonal-
nej, podejmowanie wyborów ale również na wchodzenie w różne role społeczne co w 
efekcie pozwala na socjalizację a więc wszechstronne uspołecznianie. M. Chylińska, au-
torka poradnika dotyczącego prowadzenia świetlicy twierdzi, że „odpowiednio dobrane, 
ciekawe zabawy i gry wzbogacają wiadomości i doświadczenie dzieci, kształtują umie-
jętności, angażują emocjonalnie, dając okazję do oceniania i wartościowania”24. Ponadto 
udział w grach i zabawach zespołowych sprzyja kształtowaniu umiejętności współżycia i 
współdziałania w grupie, pozwala tworzyć poczucie tożsamości i integracji w grupie oraz 
sprzyja tworzeniu się relacji pomiędzy jej poszczególnymi uczestnikami. Należy zwrócić 
również uwagę na fakt kształtowania umiejętności organizacji czasu wolnego, przeciw-
działanie nudzie i monotonii oraz wykorzystanie różnych form aktywności. 

Każda aktywność podejmowana w ramach zabawy w czasie pobytu uczniów w świe-
tlicy szkolnej odpowiada treściom realizowanym przez program zajęć świetlicowych. 
Realizując zabawy nauczyciel celowo dobiera ich cele, tak by pokrywały się z indywidu-
alnymi potrzebami oraz predyspozycjami swoich podopiecznych. Należy zwrócić uwagę 
na wartość dodaną praktycznie wszystkich zabaw, jaką stanowi element współdziałania 
i współpracy w ramach naturalnego działania opartego na rozrywce i aktywizacji w róż-
nych sferach funkcjonowania dzieci. 

Tabela 1. Przykłady zabaw realizowanych w świetlicy szkolnej25

24  Tamże.
25  Tamże, s. 9.
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Nieodzowną funkcją zabawy jest również możliwość łączenia teorii z praktyką, co 
pozwala nie tylko kształtować pewne umiejętności, ale przede wszystkim przygotowu-
je dzieci i młodzież do funkcjonowania w społeczeństwie. Zabawy wyzwalają zaintere-
sowania, pozwalają na ich rozwijanie, co w efekcie prowadzi do aktywnej organizacji 
czasu wolnego. Łączenie celów dydaktycznych, a więc elementu dostarczania wiedzy i 
kształtowania kompetencji z celami rozrywkowymi, sprawia, że dzieci chętnie przystają 
na propozycje zabawy. Jest to również dla nich alternatywa dla świata wirtualnego, w 
którym coraz częściej przebywają. Zadaniem nauczyciela pracującego z dziećmi w świe-
tlicy szkolnej jest w taki sposób je dobrać, aby stanowiły istotny i atrakcyjny komponent 
codziennej aktywności podczas zajęć świetlicowych. 

Zakończenie 
Nauczyciel pracujący w świetlicy szkolnej pełni szczególną rolę w procesie edukacji, 

wychowania i opieki nad dziećmi. Pedagog pracujący z uczniami powinien wyróżniać się 
nie tylko przygotowaniem merytorycznym, ale również posiadać cały szereg kompeten-
cji, które sprawią, że świetlica nie będzie tylko „przechowalnią” dla dzieci, ale zapewni 
im organizację czasu wolnego oraz wspomoże w harmonijnym rozwoju osobistym. Świe-
tlica powinna wspomagać szkołę a przede wszystkim rodziców w sprawowaniu opieki 
nad dziećmi. Dokładanie wszelkich starań do poprawnego funkcjonowania tej instytucji, 
odpowiedniego jej wyposażania oraz planowania atrakcyjnych i pomysłowych działań 
może w dużym stopniu przyczynić się do zwiększenia potencjału rozwojowego dzieci i 
młodzieży uczęszczających na zajęcia świetlicowe. 

Podsumowując można z całą pewnością stwierdzić, że świetlica działając w ramach 
swoich obowiązków, zgodnie z regulaminem funkcjonowania wspomaga i uzupełnia 
szkołę jako instytucja w zakresie opieki, wychowania, dydaktyki oraz oddziaływań pro-
filaktyczno – terapeutycznych26.

Streszczenie:
Artykuł w swojej treści przybliża rolę nauczyciela świetlicy zwłaszcza w kontekście 

nabywania przez uczniów umiejętności organizacji czasu wolnego. Wychowanie dziec-
ka oraz organizacja odpowiedniej opieki bywa nieraz ponad możliwości organizacyj-
ne rodziców. Świetlica szkolna w ramach realizacji swoich regulaminowych zadań jest 
miejscem, gdzie dzieci i młodzież mogą spędzać czas w ramach pozaszkolnych zajęć. 
Rolą nauczyciela świetlicy jest zapewnienie efektywności procesu dydaktycznego, wy-
chowawczego oraz opiekuńczego realizowanego podczas zajęć świetlicowych. Jego po-
stawa bowiem sprawia, że jest to miejsce, które wpływa pozytywnie na nabywanie wśród 
dzieci i młodzieży umiejętności organizacji czasu wolnego oraz alternatywnych form 
rozwijania zainteresowań.. Nie jest więc „przechowalnią”, jak głosi powszechna opinia 
publiczna, a pełni rolę integralnego ogniwa wspomagającego naczelne funkcje szkoły.

Słowa kluczowe: nauczyciel, świetlica szkolna, organizacja czasu wolnego, zajęcia 
pozaszkolne, zabawa, nauka

26  A. Pery, D. Kmita, Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego. Funkcjonowanie świetlic szkolnych. Poradnik 
dla gmin i dyrektorów szkół, Wydanie I, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014, s. 5.
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Summary:
The role of the school day – room teacher in shaping students ‘ leisure skills
The article in its content on the role of day – room teacher, in particular on the ability 

to organize free time. Upbringing of the child and organization of health care, sometimes 
beyond the organizational capabilities of parents. School day – room as part of the imple-
mentation of regulatory tasks is a place where people reside and can spend time as part 
of extracurricular activities. The teacher’s role in the day – care center is to ensure the 
effectiveness of the didactic, educational and caring process carried out during day care 
activities. His attitude makes it a place that positively influences children and is not a 
“warehouse”, as popular opinion claims school functions.

Keywords: teacher, school day – room, organisation of free time, extracurricular ac-
tivities, fun, learning
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ZNACZENIE PRZEMIAN W KSZTAŁTOWANIU 
SIĘ TOŻSAMOŚCI 
- WYBRANA BAŚŃ HANSA CHRISTIANA ANDERSENA, PT. PRZEBIŚNIEG

Ur. 21 maja 1991 roku w Bydgoszczy. Po ukończeniu szkoły podstawowej i liceum rozpoczęła studia na kie-
runku filologia polska ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 
Obecnie jest doktorantką na kierunku językoznawstwo na wyżej wymienionym uniwersytecie. W obszarze jej 
zainteresowań badawczych znajdują się baśnie, folklorystyka, literatura dla dzieci i młodzieży. Bierze czynny 
udział w konferencjach naukowych i opublikowała artykuły naukowe dotyczące nie tylko baśni literackich 
Hansa Christiana Andersena, ale i baśni ludowych.

mgr Sandra Kocha - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  

Wprowadzenie
Baśnie cieszą się ogromnym uznaniem badaczy. Krystyna Cukrowska zauważyła, że 

spełniają one rozmaite funkcje, m.in. kompensacyjną, która zaspokaja głód spełniania 
marzeń. Ukryta jest w nich recepta na sukces, ponieważ w trakcie lektury można odna-
leźć sposoby rozwiązywania konfliktów oraz przykłady działania podczas dążenia do 
osiągnięcia celu. Baśnie od zarania dziejów piętnują wszelkie złe zachowania, pokazując 
przy tym wzorzec postępowania, dlatego wykorzystuje się je w terapii psychologicznej, 
która ma przywoływać traumatyczne zdarzenia, a w efekcie - doprowadzićdo akceptacji 
trudnej do pojęcia natury ludzkiego istnienia1.

Podobną rolę w życiu dziecka pełnią także baśnie Hansa Christiana Andersena, które przez 
wielu badaczy uznawane są za smutne. Na przykład, zdaniem Bruna Bettelheima, Dziewczyn-
ka z zapałkami i Dzielny ołowiany żołnierzyk nie przynoszą pociechy, która jest charaktery-
styczna dla zakończenia baśni2. Dziewczynka z zapałkami realizuje cechy gatunkowe opowie-
ści, ale druga − stanowi baśń literacką. Badacz jednak odmawiał obu tekstom przywołanego 
autora miana baśni, nazywając je „opowieściami”3. Podobny pogląd reprezentuje badaczka 
Stefania Wortman, która zauważa, że tragizm przedstawionych sytuacji zarówno w Dziew-
czynce z zapałkami, jak i w Małej syrence nie pozwala odbiorcom cieszyć się z zakończenia 
utworu. W pierwszym przypadku czytelnik bardziej skupia się na martwym, zmarzniętym 
ciele dziewczynki, aniżeli dotarciem jej duszy do Boga, w drugim zaś − syrena staje się „córką 
powietrza”, co oznacza, że jej próby przemienienia się w człowieka okazują się bezowocne4. 

Inaczej brzmiałaby interpretacja wspomnianych utworów, gdyby podczas ich odczyty-
wania zauważono autorskie przesłanki odwołujące się do religii chrześcijańskiej. Wów-
czas wzięta zostałaby pod uwagę symbolika zawartychw nich motywów, w przypadku 

1  K. Cukrowska, Baśń na lekcjach języka polskiego w kl. IV szkoły podstawowej, Białystok 1987, s. 3-4.
2  B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne: o znaczeniach i wartościach baśni, cz. 1, Warszawa 1985, s. 89.
3  Tamże, s. 89.
4  S. Wortman, Baśń w literaturze i życiu dziecka. Co i jak opowiadać?, Warszawa 1958, s. 54.
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Dziewczynki z zapałkami: „światła, metamorfozy babki, blasku, szczęścia, piękna i glorii 
Nowego Roku u Pana Boga”5. Patrząc zaś na losy Małej syrenki, pozornie smutne zakoń-
czenie jawi się jako szczęśliwe, jeśli będziemy pamiętać o nieśmiertelnej duszy, którą 
mimo wszystko ma szansę zdobyć. Choć nie pokochał jej człowiek i zamieniła się w 
morską pianę, jej odejście nie jest opisem śmierci. O wschodzie słońca „córy powietrza” 
unoszą małą syrenkę do duchowo-boskiej sfery, czyli prawdziwego domu jej altruistycz-
nej duszy6. Przemienia się bowiem w istotę, która może pozyskać nieśmiertelną duszę 
dzięki dobrym uczynkom. Ponadto, jak podkreśla Danuta Jastrzębska-Golonka:

Pan Bóg skraca czas próby, jeśli znajdą dobre dziecko, jeżeli zaś niegrzeczne – płaczą 
z żalu, a każda łza przedłuża czas oczekiwania o jeden dzień. Mimo że bohaterką baśni 
jest syrena i autor stworzył cały świat fantastycznych istot – to wartości największe nie 
uległy zmianie: mała syrenka wzniosła ramiona ku słońcu Boga, który jako opiekun da-
wał jej nadzieję na nieśmiertelną duszę7.

Warto dodać, że dopiero wtedy poczuła ona łzy, które można uznać za oznakę szczę-
ścia, ponieważ są rodzajem oczyszczenia oraz zapowiedzią spełnienia8. Andersen w swo-
ich utworach wskazywał drogę do szczęścia, świat podlegający nieustannym zmianom, 
a także proces dojrzewania, posługując się motywem podróży. Przynosi on pocieszenie 
tym, którzy utracili wiarę w pomyślność działań, pokazuje także, jak niepostrzeżenie los 
może się odmienić. Najlepszym przykładem okazuje się baśń, pt. Przebiśnieg9, porusza-
jąca problemy związane z poznaniem własnej wartości, tożsamości i sensu istnienia. 

Wyłączenie – odebranie dotychczasowego statusu
W przywołanej baśni Andersena przebiśnieg doświadcza różnych form bytowania. Eg-

zystuje pod postacią − cebulki, pączka10, kwiatu ciętego, zasuszonego kwiatu, zakładki do 
książki. W fazie początkowej znajduje się we wnętrzu ziemi i z niecierpliwością czeka na 
moment, gdy wyłoni się na świat. Trwanie pod ziemią przywozi na myśl okres prenatalny, 
ziemię można zaś interpretować jako azyl, schronienie, a przede wszystkim − bezpieczeń-
stwo11. Przebiśnieg przypomina dziecko znajdujące się pod opieką rodziców, które ciekawe 
świata pragnie przygód. Jean Piaget w toku swoich badań doszedł do wniosku, że dzieci ak-
tywnie zdobywają wiedzę, co wynika z istnienia u dzieci wielkiej ciekawości świata, która 

5  D. Jastrzębska-Golonka,Konceptualizacja świata przedstawionego w języku najnowszego przekładu tekstów Han-
sa Christiana Andersena, Bydgoszcz 2011, s. 28.

6  M. Burzka-Janik, Archetyp podróży ku centrum w »Małej syrence« Hansa Christiana Andersena, [w:] »Stare« i 
»nowe« w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. B. Olszewska, E. Łucka-Zając, Opole 2010, s. 308. 

7  D. Jastrzębska-Golonka, Kraina szczęśliwości czyli wątki religijne w wybranych baśniach Hansa Chrystiana An-
dersena, [w:] Język −Szkoła −Religia, red. A. Lewińska, M. Chmiel, Pelplin 2007, s. 174.

8  M. Burzka-Janik, dz. cyt., s. 308.
9  H. Ch. Andersen, Przebiśnieg, [w:] tegoż, Baśnie i opowieści, t. III, Poznań 2006, s. 129-131.
10  W baśniach Andersena bardzo często pojawia się powstawanie nowego życia z cebulki, pączków. Na przykład w 

Córce króla moczarów występuje fragment: „Z głębi bagna wyrósł zielony pęd, a gdy się wynurzył na powierzch-
nię wody, pojawił się liść, rósł coraz szerszy i szerszy, i tuż przy nim pojawił się pączek, a gdy pewnego ranka 
leciał nad nim bocian, pąk otworzył się w ciepłym słońcu; w środku leżało śliczne dzieciątko, dziewczynka”. Por. 
tegoż, Córka króla moczarów, [w:] tegoż, Baśnie i opowieści, t. II, Poznań 2006, s. 203. Z podobną sytuacją można 
się spotkać w Calineczce, o czym świadczy następujący cytat: „Kobieta (…) zasadziła ziarenko jęczmienia i zaraz 
wyrósł z niego cudowny, wielki kwiat. Wyglądał całkiem jak tulipan, ale płatki miał stulone, jakby ciągle jeszcze 
był pąkiem. (…) Teraz [po otworzeniu się kwiatu] było widać, że to prawdziwy tulipan, ale w środku siedziała na 
zielonym stołeczku maleńka dziewczynka, śliczna i delikatna; mierzyła nie więcej niż cal i dlatego została nazwa-
na Calineczką”. Por. tegoż, Calineczka, [w:] tegoż, Baśnie i opowieści, t. I, Poznań 2006, s. 109.

11  W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2006, s. 500.
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pcha je w kierunku eksploracji i eksperymentowania. Szczególnie potwierdzają to obserwa-
cje jego własnych dzieci; nie czekały one bowiem na stymulację ze strony innych osób, ale 
już od początkowych miesięcy życia same wchodziły w rolę „małego naukowca”12.

Po wydostaniu się na powierzchnię, czyli po ukazaniu się światu, bardzo intensywnie 
podkreślono niewinność oraz młodość bohatera, o czym świadczy fragment: „stał taki de-
likatny i kruchy, a jednak silny urodą młodości; rósł sobie w białej koszulce z zielonymi 
tasiemkami”13. Leksemy „delikatny”, „kruchy” oraz zwroty „silna uroda młodości”, „bia-
ła koszulka” konotują coś bardzo małego, niewinnego, naiwnego, niedoświadczonego, co 
nie zna jeszcze w pełni świata, w którym się pojawiło. Potwierdza toSłowniksymboliWła-
dysława Kopalińskiego, w którymbiel14interpretowana jest jako znak, m.in. światłości, 
pokoju, życia, czystości, niewinności, doskonałości, emblematu wschodzącego Słońca15. 
Oprócz tego, barwa biała w kulturze europejskiej niesie pozytywne skojarzenia, a miano-
wicie − śnieg, czystość, uczciwość, młodzieńczość”16. 

Ostry wiatr i niepogoda stwierdzili podczas pierwszej próby „Zjawiłeś się trochę za 
wcześnie! (…) jeszcze mamy władzę! Odczujesz ją i będziesz sobie musiał radzić. Po-
winieneś był zostać w domu, nie wybiegać, nie popisywać się, jeszcze nie czas”17. Słowa 
te można by skierować do dzieci, ale i młodzieży, którepragnąbyć traktowane na równi z 
dorosłymi, choć jeszcze nie osiągnęły tego wieku ani nie posiadają doświadczenia. Warto 
wspomnieć, że wiatr w tym przypadku pełni rolę żywiołu uosobionego, który ujawnia 
wiedzę na temat problemów człowieka18, w tym przypadku − dopiero co narodzonego 
przebiśniegu. Wiatr doskonale zna reguły panujące w przyrodzie, ponieważ zauważa zbyt 
wczesne pojawienie się bohatera. Co więcej, zarówno on, jak i niepogoda uświadamiają 
mu, na czym polega problem oraz wtajemniczają go w przyszłe groźne dla niego warunki 
atmosferyczne, które mogą doprowadzić do jego destrukcji. Można by zatem rzec, że w 
przypadku przebiśniegu ważną rolę odgrywają siły przyrody. Jak nauczyciele podają jemu 
informacjeo: regułach panujących w przyrodzie, swojej w niej pozycji (posiadają władzę), 
a także przygotowują go do przyszłych wydarzeń. Poza tym z ich słów jasno płynie nauka, 
aby nie „popisywać się”, czyli nie robić czegoś dla wywarcia wrażenia19, gdyż w niektó-
rych przypadkach niesie to za sobą fatalne skutki, np. przebiśnieg mógłby zamarznąć.

Kolejną próbą przebiśniegu było zimno. Jego znaczenie zintensyfikowano za pomocą 
przymiotnika „lodowate” oraz wyrażenia „zamarznąć na lód”:

taki mały, kruchy kwiatek mógł w tę pogodę zamarznąć na lód. Ale miał w sobie 
więcej siły niż sam się spodziewał; był silny pogodą ducha i wiarą w lato, które miało 
nadejść; tę wiarę potęgowała ogromna tęsknota i zapewnienia ciepłego słonka; tym po-
cieszony stał w swojej białej sukience, w białym śniegu, pochylając główkę, gdy gęsto 

12  H. R. Schaffer, Psychologia dziecka, Warszawa 2012, s. 206.
13  H. Ch. Andersen, Przebiśnieg, dz. cyt., s. 130.
14  Warto dodać spostrzeżenie Krzysztofa Jurka, który, rozważając funkcję koloru w kulturze, zauważył, że „osoby 

»w bieli« często żyją w nierealnym świecie pozorów, są samotnikami i uciekają od życia”. K. Jurek, Znaczenie 
symboliczne i funkcje koloru w kulturze, „Kultura-Media-Teologia” 2011, 6, s. 72.

15  W. Kopaliński, dz. cyt., s. 9-12.
16  K. Jurek, dz. cyt., s. 74.
17  H. Ch. Andersen, Przebiśnieg, dz. cyt., s. 130.
18  D. Jastrzębska-Golonka, Konceptualizacja świata przedstawionego w języku najnowszego przekładu tekstów Han-

sa Christiana Andersena, dz. cyt., s. 198.
19  https://sjp.pwn.pl/slowniki/popisywanie%20si%C4%99.html [dostęp 14.02.2018].



ARTICLES

124

sypały ciężkie płatki śniegu i szalał nad nim lodowaty wiatr20.
Mimo nieprzychylnych warunków atmosferycznych pokrzepiony wiarą bohater nie 

poddał się i czekał cierpliwie na odmianę nieprzychylnego losu. Warto dodać, że leksemy 
„kwiatek”, „główka”, tj. zdrobnienia, implikują z jednej strony bohatera małych rozmiarów, 
z drugiej zaś − jego młody wiek. Za jego niedojrzałością przemawia także fakt, iż stał on w 
„białej sukience”, że prawie się nie wyróżniał na tle „białego śniegu”21, który symbolizuje 
z jednej strony pustkę, bezmiar, zniknięcie rzeczy, z drugiej zaś − pełnię, stan uczestnictwa 
w świecie, zniknięcie granicy pomiędzy „ja” a światem22 oraz działanie czystych praw na-
tury, nieskażonych ludzkimi pomysłami23. Ponadto we fragmencie na zasadzie kontrastu 
pojawiają się zestawienia: kruchy − ciężki, pogoda ducha − szalejący wiatr24, wskazują na 
relację: przebiśnieg a natura. Ten pierwszy ukazuje się jako delikatny, małych rozmiarów, 
spokojny, podczas gdy natura ujawnia swoje gniewne oblicze w postaci nacechowanego ne-
gatywnie wiatru (szalał, lodowaty), śniegu (gęsto sypały ciężkie płatki) oraz pogody (zamar-
znąć na lód). Podczas tej próby przebiśnieg uświadamia sobie swoje słabości w zestawieniu 
z przyrodą. Nic nie wyróżnia go spośród otaczającego świata, ponieważ również jest biały 
tak jak śnieg. Na zewnątrz wygląda podobnie, lecz ujawnia się wtedy jej odmienność, tj. 
krucha natura, delikatność. W sytuacji przetrwania poznaje swoje charakterystycznecechy 
− pogodę ducha, niezłomną wiarę, tęsknotę, siłę wewnętrzną oraz to, co dodaje mu energii, 
a mianowicie − wiarę, że nadejdzie lato. Przebiśnieg zatem osiągnął pewien rodzaj samo-
świadomości25, ponieważ dociera do niego specyfika jego egzystencji jako odrębnej istoty. 

Przebiśnieg nie tylko zmagał się z zimnem panującym w przyrodzie, ale i symbolicznym. 
Wypowiedź bohatera reprezentującego otoczenie pozbawiona jest ciepła: „złamiesz się (…). 
Zwiędniesz, zamarzniesz! Czego szukałeś tu na dworze? Dlaczego dałeś się zwabić, promień 
słońca cię okpił! Teraz dobrze ci tak, przebiśniegu!”26. Użyte przez niego słowa: „złamiesz się”, 
„zwiędniesz”, „zamarzniesz”, „zwabić” oraz „okpił”, wskazują na jego negatywny stosunek 
do odbiorcy27. Dodatkowo zostały dosadnie podkreślone wykrzyknieniem „dobrze ci tak”, 
by przebiśnieg odczuł brak wsparcia ze strony nadawcy, jak również swoją niedostateczną 
wiedzę na temat życia, otaczającej natury (brak dojrzałości). Ponadto, negatywna ocena 
położenia bohatera w przywołanym fragmencie pełni funkcję napiętnowania jego bezkry-
tycznej ufności oraz działań niepodyktowanych doświadczeniem, skutkujących niekiedy 
obniżeniem jego własnej samooceny. Potwierdzają to chociażby już zaznaczone słowa „do-

20  H. Ch. Andersen, Przebiśnieg, dz. cyt., s. 130.
21  Ryszard Tokarski zauważa, że w polskim nazewniczym systemie barw „myślenie o bieli w jej najczystszej, wzorcowej 

postaci związane jest z myśleniem o śniegu”. R. Tokarski, Semantyka barwy we współczesnej polszczyźnie, Lublin 2004, s. 
41. Ponadto bardzo często modeluje się pojecie bieli za pomocą odwołań do obrazu zimy, śniegu oraz szronu. Tamże, s. 42.

22  A. Zawadzki, „Hojność śladu”. O Śniegu Leśmiana, „Przestrzeń Teorii” 2008, 8, s. 36.
23  http://www.cxnews.pl/biel-sniegu,608.html [dostęp 14.02.2018].
24  Wykorzystywanie w baśni sugestywnych obrazów oraz operowanie kontrastem, tj. dobro i zło, piękno i brzydota, 

„pomaga dziecku uporać się z ambiwalentnymi uczuciami wobec osób i wydarzeń rzeczywistych”. A. Wasilewska, 
Fantastyka baśniowa a dziecko − wychowanie czy manipulacja?, Gdańsk 2012, s. 89.

25  H. R. Schaffer, dz. cyt., s. 336.
26  H. Ch. Andersen, Przebiśnieg, dz. cyt., s. 130.
27  Warto przywołać spostrzeżenia Doroty Iwaniec, badaczki emocji krzywdzących dzieci, która zauważyła, że każde 

słowo może ranić. Rozpatruje ona problem, przywołując relację dziecka i rodzica lub opiekuna, stwierdzając, że 
wrogie albo obojętne zachowania mogą skutkować obniżeniem samooceny dziecka, zmniejszonym poczuciem 
możliwości osiągnięcia sukcesu, problemem z poczuciem przynależności, utrudnieniami w związku z rozwojem 
emocjonalnym. D. Iwaniec, Emocjonalne krzywdzenie dzieci, „Dziecko krzywdzone” 2012, 2/39, s. 33.
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brze ci tak”28, gaszące nawet największy zapał. Przywołane wyrażenie można także odnieść 
do sytuacji dzieci w okresie dzieciństwa. W tym czasie nasilają się formy agresji werbalnej, 
m.in. grożenie, dokuczanie i obrażanie29. Wówczas także częściej ujawnia się agresja30, której 
przedmiotem jest konkretna osoba31. Łagodnie przejść przez problemy dorastania pozwalają 
słowa otuchy, komplementy, skupienie się na pozytywnych cechach dziecka. Komplement 
zazwyczaj zalicza się do aktów dodatniego wartościowania, ponieważ jego celem jest spra-
wienie przyjemności odbiorcy32. Podobnie przebiśnieg, mimo wcześniejszego napiętnowania 
przez jednego z bohaterów, odzyskał siły do walki, kiedy dzieci oceniły go „jaki ładny, jaki 
śliczny, pierwszy i jeden jedyny!”33. Skupienie się dzieci na jego zaletach sprawiło, że przej-
ście przebiśniegu z jednego stanu w drugi przebiegło bezboleśnie:

Te słowa bardzo go pokrzepiły, były jak ciepłe promienie słońca. W swojej radości 
nawet nie poczuł, że go zerwano; leżał w dziecięcej rączce, pocałowały go dziecięce usta 
i znalazł się w ciepłym pokoju; oglądały go łagodne oczy, wstawiono go do wody; jak to 
dodawało sił, jak ożywiało! Kwiatkowi zdawało się, że nagle znalazł się w środku lata34.

Warto skupić się na zaprezentowanym obrazie tworzonym za pomocą nacechowanych 
pozytywnie leksemów. Wcześniej bohater znajdował się na dworze, gdzie wiał lodowaty 
wiatr, ale słowa dzieci sprawiły, że nagle poczuł on ciepło. Miejsce, do którego dotarł jest 
przeciwieństwem poprzedniego, ponieważ znajduje się w „ciepłym pokoju”, gdzie towa-
rzyszy mu człowiek o „łagodnych oczach”. Tutaj także ugaszono jego pragnienie, dzięki 
wstawieniu go do wody, która symbolizuje oczyszczenie czy też wyzwolenie35. 

Motyw podróży a okres przejściowy
Andersen wykorzystał motyw podróży, by ukazać okres tzw. zastoju. W romantyzmie w 

sztuce podróżowania doszukiwano się znaczących treści społecznych, moralnych, psychicz-
nych, a także egzystencjalnych, bardzo często kojarzono ją z obrzędami przejścia36. Również 
w Słowniku symboli występuje znaczenie podróży jako inicjacji. W rytuałach wtajemniczenia 
pełniła bardzo ważną funkcję, ponieważ składała się z prób, które adept musiał dobrowolnie 
podjąć oraz odbyć. Wędrówka nasuwa również skojarzenia z dążeniem do celu po drodze 
pełnej przeszkód oraz poszukiwanie porządku mistycznego i psychicznego37. Przebiśnieg, 
znalazłszy się w liście, wrócił myślami do momentu sprzed wyjścia na świat: „Został wysłany 

28  Bardzo często rodzice, aby napiętnować negatywne zachowania dziecka używają tego zwrotu, zamiast wytłumaczyć mu, 
że może ono popełniać błędy, skoro się uczy. Por. https://klebek-uczuc.pl/a-mowilam-dobrze-ci/ [dostęp 10.02.2018]. 

29  Agresję dzieci w stosunku do chłopca, który wyróżniał się wyglądem w utworze, pt. AnnaLisbet można zauważyć 
przypadek, kiedy społeczeństwo go odrzuca: „popychano go i potrącano; jest odpychający i brzydki, mówili chłop-
cy i dziewczęta”. H. Ch. Andersen, Anna Lisbet, [w:] tegoż, Baśnie i opowieści, t. II., Poznań 2006, s. 269.

30  Warto wspomnieć o motywie kozła ofiarnego, którym zazwyczaj staje się człowiek wyróżniający się na tle grupy. 
René Girard, powołując się na badania ludzkiego śmiechu jako formie odwróconej agresji przez Konrada Lorenza 
zauważył, że „kiedy jakaś grupa kogoś wyśmiewa, w jakiejś formie, choćby nieszkodliwej, dokonuje w ten sposób 
wyznaczenie kozła ofiarnego”. R. Girard, Początki kultury, Kraków 2006, s. 149 

31  Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, t. 1, red. B. Harwas-Napierała, J. Trem-
pała, Warszawa 2002, s. 118.

32  V. Frankowska, O strategiach grzecznościowych polskich i niemieckich studentów na przykładzie reakcji na 
komplementy, [w:] Język w poznaniu, t.1, red. B. Mikołaczyk, J. Taborek, W. Zabrocki, Poznań 2010, s. 32.

33  H. Ch. Andersen, Przebiśnieg, dz. cyt., s. 130.
34  Tamże, s. 130.
35  W. Kopaliński, dz. cyt., s. 481.
36  Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s. 699.
37  W. Kopaliński, dz. cyt., s. 331-332.
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jako list, i leżał w nim kwiatek. Wokół było ciemno, ciemno jak wtedy, gdy był w cebulce. 
Przebiśnieg wyruszył w podróż, leżał w pocztowym worku, ściskano go i zgniatano, nie było 
to wcale przyjemne, ale w końcu minęło”38. Leksem „ciemność” konotuje czas izolacji boha-
tera od świata, introjekcję, oraz powrót do źródeł, na ogół uznawany za okres przejściowy, na 
co wskazuje przebywanie w mroku wiążące się z utratą pewności istnienia, orientacji w prze-
strzeni39. Poza tym czasowniki „ściskać” oraz „zgniatać” mają oddźwięk negatywny, gdyż 
kojarzą się z destrukcją. Można by zatem stwierdzić, że w tym momencie stare „ja” bohatera 
ulega przemianie i kształtuje się nowa tożsamość. Przywołany fragment przypomina rytuał 
przejścia, który Arnold van Gennep dzieli na podkategorie: „rytuały wyłączenia (separacji), 
rytuały okresu przejściowego (marginalnego) i rytuały włączenia (integracji)40. Bohater wów-
czas w samotności rozmyślał nad swoją dawną rolą i przygotował się do nowego statusu, jed-
nak zanim się to stało „przebiśnieg otulony wierszem został włożony do szuflady (…), prze-
biśnieg był pierwszy, jedyny, jak o nim mówił promień słońca, i miło było o tym rozmyślać”. 

 
Włączenie – nadanie nowego statusu
Ponowne włączenie nastąpiło wtedy, gdy „przebiśnieg wypadł na podłogę; był płaski i 

suchy”41, co doprowadziło do tego, że dziewczyna, która zamiatała, podniosła go i włożyła 
do jednej z książek na stole, bo myślała, że wypadł, kiedy sprzątała i układała tam rzeczy, I 
kwiatek znów leżał między wierszami, drukowanymi wierszami, a one są bardziej szacow-
ne niż te napisane, w każdym razie więcej kosztowały42. 

Znalazł się on między wierszami, nie tymi, które były napisane ręcznie w listach, ale 
wydrukowanymi w książce. Wejście do wnętrza książki można interpretować jako symbo-
liczne dotarcie do poezji, która stanowiła najwyższą wartość dla romantyka oraz Andersena 
również w baśniach Krasnoludek u kupca, Cień43, Róża z grobu Homera. Lepszy status 
podkreślają wykorzystane symbole wertykalne, jak stwierdził Jan Franciszek Jacko, „droga 
na górę jest też drogą w głąb − jest procesem docierania do głębi bytu i odkrywania wła-
snego wnętrza”44. W tym przypadku można by przypuszczać, iż bohater, dostawszy się do 
wnętrza książki, wniknął zarówno w głębię samego siebie, jak i w tajniki kultury, z którą 
nierozerwalnie łączy się poezja. Krystyna Stawska-Skuriat zauważyła, że jej misja polega 
na objawianiu jakości metafizycznych45. W dobie romantyzmu właśnie wyraz „poezja” był 
odpowiednikiem piękna, wzniosłości, cudowności, fantastyczności, artyzmu, idealizmu i 
idealizacji, a poetę określano mianem proroka. Poza tym poezję odbierano jako najwyższą 
formę wiedzy o bycie, doskonalszą od nauki czy filozofii, nieskupiającą się na rzeczywisto-
ści dostępnej zmysłom, lecz ukazującą odpowiedniości nadające jedność światu widzial-

38  H. Ch. Andersen, Przebiśnieg, dz. cyt.,s. 131.
39  E. Skorupska-Raczyńska, Barwy w językowej kreacji świata baśni, [w:] Barwy świata baśni, red. U. Chęcińska, 

Szczecin 2006, s. 90.
40  A. van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, Warszawa 2006, s. 36.
41  H. Ch. Andersen, Przebiśnieg, dz. cyt., s. 131.
42  Tamże, s. 131.
43  Poezja objawia się jako najwyższa wartość także w opowieści fantastycznej, pt. Cień. W tym utworze cień, dzięki 

spotkaniu z poezją staje się człowiekiem, gdyż poezja stanowi czynnik kulturotwórczy. Por. Tegoż, Cień, [w:] 
tegoż, Baśnie i opowieści, t. 1, Poznań 2006, s. 407-417

44  J. F. Jacko, Struktura symboli wertykalnych a ich rola w komunikacji międzykulturowej i w zarządzaniu, [w:] Reli-
gion in the Time of Changes, red. E. Klima, Łódź 2005, s. 186.

45  K. Stawska-Skurjat, Filozoficzne treści poezji jako jedno ze źródeł systemu ergantropijnej inkontrologii, „Kultura 
i wartości” 2013, 1/5, s. 96.
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nemu i niewidzialnemu, ukazując tożsamość świadomego i nieświadomego, podmiotu i 
przedmiotu, wolności i konieczności. Dążąca do zniesienia przeciwieństw i przywróceniu 
pierwotnej harmonii człowieka z naturą, ze światem i z własną podświadomością poezja w 
oczach romantyków nie była zajęciem wybranych jednostek, lecz ogólnoludzką wartością, 
normą życia i ważnym wymiarem egzystencji46. Stefania Skwarczyńska zauważa, że meta-
fizyczna wartość poezji bierze się stąd, że „jako wstrząs nagłego odkrywania się bytu – ist-
nienia nieustannie tworzy coś bezwzględnie nowego i doprowadza je do pełni”47. 

Osiągniecie dojrzałości
Odnalezienie własnej tożsamości przebiśniegu ściśle wiąże się z książką, w której peł-

ni on rolę zakładki. Co więcej, czytelnik znalazłszy w niej wiersze i pieśni duńskiego 
poety, tj. Ambroziusa Stuby48, uznał ich autora za wybitnego twórcę godnego pamięci. 
Bohater, dojrzawszy wysuszoną roślinę, zauważył jej podobieństwo do przywołanego 
poety pewnie nie przypadkiem tu trafił; biedny Ambrozius Stub! On też był jak przebi-
śnieg, zjawił się za wcześnie i dlatego napotkał gołoledź i ostre wiatry, krążył po fioń-
skich dworach jak kwiat w szklance wody, jak kwiat w rymowanym liście; błazen , żar-
towniś i dowcipniś, a jednak był pierwszym, jedynym w tamtych czasach duńskim poetą, 
w którym była młodzieńcza świeżość. Tak, zupełnie jak ta zakładka w książce, jak ten 
mały przebiśnieg. Nie przypadkiem cię tu włożono49.  Zaskoczenie znawcy poezji Stuba 
podkreśla powtórzenie „nie przypadkiem”, wskazujące na dziwny zbieg okoliczności. 
W tym też momencie przebiśnieg otrzymał nowy status, mianowicie zakładki w książce:

I przebiśnieg znowu znalazł się z książce, i czuł się tam zarówno zaszczycony, jak i 
zadowolony, bo wiedział, że jest zakładką w pięknej książce z pieśniami, i że ten, kto 
pierwszy o nim śpiewał i pisał, też był przebiśniegiem, zimą udawał, że jest lato. Kwiatek 
rozumiał to na swój sposób, tak jak my rozumiemy każdą rzecz na swój sposób50.

Bohater odnalazł swoje miejsce, jego emocje wyrażają leksemy „zaszczycony”, „za-
dowolony”, które wskazują na poczucie wyróżnienia, dzięki pełnionej roli. Adekwatność 
miejsca podkreśla cecha książki i jej zawartość, jest ona „piękna” oraz wypełniona „pie-
śniami”. Ponadto, powodem do dumy przebiśniegu okazuje się bycie tematem twórczości 
poety, jak i możliwość identyfikowania się z nim (obaj określani są mianem przebiśnie-
gu). Co więcej, identyfikacja z poetą daje przebiśniegowi wiarę w nieśmiertelność. Jak 
wiadomo, w okresie romantyzmu popularna była wizja poety jako jednostki żyjącej „peł-
niejszym życiem duchowym”, wyższej od innych, głoszącej poezję, która „jest objawie-
niem prawd intuicyjnie uchwyconych, a niedostępnych racjonalnemu poznaniu”, dlatego 
był wynoszony „na stanowisko naturalnego przywódcy swej społeczności”51.

46  Słownik literatury polskiej XIX wieku, dz. cyt., s. 716.
47  S. Skwarczyńska, Od fenomenologii do wczesnego egzystencjalizmu, [w:] Teoria badań literackich za granicą. 

Antologia, t. 2, cz. 2., Kraków 1981.
48  Ambrosius Stub (1705-1758) − duński poeta doceniony dopiero po śmierci za lekkie, pogodne wiersze, mistrz krót-

kiej formy w poezji. Słowa oznaczone kursywą pochodzą od Bogusławy Sochańskiej (tłumaczki). Noty i przypisy, 
[w:] H. Ch. Andersen, H. Ch. Andersen, Baśnie i opowieści, t. III, dz. cyt.,s. 416.

49  H. Ch. Andersen, Przebiśnieg, dz. cyt.,s. 131.
50  Tamże, s 132.
51  Słownik literatury polskiej XIX wieku, dz. cyt., s. 711.
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Podsumowanie
Dojrzewanie ściśle związane jest z kształtowaniem się tożsamości, można zatem uznać je za 

proces, w którym bardzo ważny jest kontekst socjologiczny oraz kulturowy. Współczesna toż-
samość, zdaniem Moniki Wróblewskiej, staje się przedmiotem wyboru poprzez konstruowa-
nie, negocjowanie i dopasowywanie do zmieniającego się otoczenia. Jednostki niezależnieod 
wieku stają coraz częściej przed koniecznością redefiniowanialub budowania od nowa swojej 
tożsamości, ponieważ skonstruowane wcześniej są nieadekwatne do sytuacji różniących się 
zasadniczo od tych, do jakich zostały przygotowane w toku rozwoju lub socjalizacji52.

Napotykane przez bohatera próby mają określony cel, gdyż dzięki nim poznaje on ludzi, 
naturę, środowisko, w którym egzystuje, jak również swoje własne zdolności i umiejęt-
ności. Dopiero pokonanie przeszkód pomaga mu w odnalezieniu autorytetu, by móc się z 
nim identyfikować, np. w przypadku przebiśniegu okazał się nim poeta Ambrozius Stuba. 
Tożsamość właśnie, jak zauważył Tadeusz Paleczny, oznacza sposób odtwarzania świata w 
świadomości człowieka, interpretacji zarówno własnego położenia, jak i sensu istnienia w 
odniesieniu do relacji z ludźmi, a także ich wytworami, pojęciami, ideami czy wartościami. 
Można by rzec, że jest to proces, w którym człowiek dostosowuje się do zmiennych warun-
ków lub środowisko przyrodnicze i społeczne przystosowują się do siebie53. Z kryzysem 
tożsamości zmaga się, m.in., młodzież w okresie adolescencji, kiedy uzyskuje ona zdol-
ność do prokreacji oraz możliwość decydowania o własnym życiu. Czas ten charakteryzuje 
się przymusem dokonywania wyborów pomiędzy równie ważnymi kwestiami54. W okresie 
dojrzewania drogocenne mogą okazać się baśnie, których rodowód sięga archaicznych ob-
rzędów inicjacyjnych. Jak zauważyła Małgorzata Cichoń-Piasecka:

„oswajanie i »odwrażliwianie« poprzez baśń są dziś, z równym co dawniej powodze-
niem, wykorzystane przez terapeutów zarówno w pracy z dziećmi, jak i dorosłymi. Obni-
żenie poziomu lęku odbywa się w sytuacji, gdy dziecko słuchające w napięciu opowieści o 
przygodach bohatera, równocześnie nie doznaje realnej szkody. Boi się, ale cały czas wie, 
że wkrótce nastąpi szczęśliwe zakończenie. Baśń o smutnym zakończeniu podcinałaby 
wiarę w życie − z happy endem daje wsparcie, nadzieję i poczucie siły55. 

Przemiany w życiu bohaterów można dostrzec także w innych utworach Hansa Christia-
na Andersena, m.in. Szczęście można znaleźć nawet w patyku, Najbardziej niewiarygod-
ne…, Są różnice, Krzesiwo, Anna Lisbet, Piękna!, Lodowa Pani, Głupi Jaś, Córka króla 
moczarów, Śniegowy bałwan, Towarzysz podróży. Skupiają się one na rozmaitych formach 
dojrzewania (w znaczeniu dosłownym oraz przenośnym), począwszy od religijnych, po-
przez społeczne, a zakończywszy na seksualnych. Bohaterzy baśniowi zazwyczaj cechują 
się aktywnością. Pokonują oni wiele trudności, wykorzystując swoją siłę charakteru, do-
broć oraz wytrwałość, walczą z przeszkodami aż w końcu zwyciężają56. 

W przypadku przebiśniegu podczas prób na pierwszy plan wyłania się opozycja: deli-
katność struktury − siła charakteru, która uwydatnia fakt, iż nie siła fizyczna gwarantuje 
zwycięstwo, ale siła duchowa. Jego przykład akcentuje wartość wiary pomagającej prze-

52  M. Wróblewska, Kształtowanie tożsamości w perspektywie rozwojowej i edukacyjnej, „Pogranicze. Studia Spo-
łeczne” 2011, t. 17, s. 176.

53  T. Paleczny, Socjologia tożsamości, Kraków 2008, s. 20.
54  Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, t. 1, dz. cyt., s. 166. 
55  M. Cichoń-Piasecka, Baśń w kulturze, terapii i wychowaniu, [w:] Baśń w terapii i wychowaniu, red. Sz. Kawalla, 

E. Lewandowska-Tarasiuk, J. W. Sienkiewicz, Warszawa 2012, s. 139.
56  D. Żebrowska, Hans Christian Andersen i jego świat wartości (refleksje nie tylko rocznicowe), [w:] Dziecko − tek-

sty − znaczenia. Konteksty edukacyjne i rozwojowe, red. A. Wasilewska, Gdańsk 2007, s. 39.
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trwać nawet w najbardziej trudnych warunkach. Bez wątpienia dzieci już w wieku przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym, podobnie jak bohater baśni, spotykają się z problemami 
związanymi z nieuniknionymi przemianami, brakiem wsparcia ze strony otoczenia, nie-
przychylnymi warunkami do samorealizacji. Andersen na przykładzie historii przebiśniegu 
uświadamia czytelnikowi, jak wiara może pomóc w walce z przeciwnościami losu. Dora-
stanie nierozerwalnie łączy się z poczuciem poniżenia, niskiej wartości oraz pragnieniem 
miłości czy akceptacji57, odkrywaniem siebie i w efekcie − swojej tożsamości. 

Streszczenie:
Dojrzewanie jest okresem życia pomiędzy dzieciństwem a dorosłością. Cechuje się 

przeobrażeniami nie tylko w budowie ciała i jego wyglądu, ale i w psychice, ponieważ 
wówczas kształtuje się tożsamość człowieka. Proces inicjacji najlepiej ukazują baśnie, 
które pełnią funkcje ludyczne, katarktyczne, kompensacyjne, dydaktyczne, a także po-
znawcze. Z tego też powodu ogromną rolę w dojrzewaniu dziecka pełnią utwory Hansa 
Christiana Andersena. Dzięki nim odbiorca zderza się z problemami charakterystycz-
nymi dla tego okresu oraz poznaje sposoby radzenia sobie z nimi. Na przykładzie baśni 
Przebiśnieg, można zauważyć, że o zwycięstwie w sytuacji problemowej nie przesądza 
siła fizyczna, ale − psychiczna. Ponadto, Andersen, za pomocą motywu podróży, ukazuje 
drogę pełną przygód, którą trzeba przebyć, żeby stać się dorosłym. W trakcie walki z 
przeszkodami życie bohaterów podlega nieustannej zmianie, co można zaobserwować 
także w innych znanych utworach, np. Calineczka czy Córka króla moczarów.

Słowa kluczowe: inicjacja, dojrzewanie, podróż, przeszkody, dziecko, tożsamość

Summary:
The meaning of transformations in the forming of identity on the example of a chosen 

fairy tale by Hans Christian Andersen, pt. The Snowdrop
Maturationis a period of life between childhood and adulthood. It is characterized by 

transformations not only in the construction of the body and its appearance, but also in the 
psyche, because then the human identity is shaped. The initiation process is Best illustra-
ted by fairytales that per form ludic, catarctic, compensatory, didactic and cognitive func-
tions. For this reason, the works of Hans Christian Andersen playanim portant role in the 
maturing of the child. Thanks to them, the recipient collides with problems characteristic 
for this period and learn show to deal with them. On the example of The Snowdrop fairy 
tale, you can see that the victory in the problematic situation is not determined by physical 
strength, but - psychological. In addition, Andersen, using a Ravel motif, shows a pathfull 
of adventures that you have to go through to become an adult. During the Wight against 
obstacles, the lives of heroes are subject to constant change, chich can be observed also in 
otherwell-known works, such as Thumbelina Or The Marsh King’s Daughter.

Keywords: initiation, maturation, travel, obstacles, child, identity
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ALKOHOLIZM JAK CHOROBA XXI WIEKU

 mgr Iwona Kopecka – KUL JP II w Lublinie

 

Absolwentka kierunku Pedagogiki resocjalizacyjno-sądowej na Ignatianum w Krakowie. Ukończyłam studia po-
dyplomowe Wiedza o społeczeństwie na instytucie Historii UJK w Kielcach, Wychowanie do życia w rodzinie na 
Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Oligofrenopedagogikę na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie, Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi, w tym z Zespołem Aspergera w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Jestem pracownikiem szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Tarnobrzegu im. Alfreda Freyera.

Wstęp
Uzależnienia, to temat, z jednej strony bardzo obszerny, z drugiej bardzo trudny. Dlacze-

go? Dlatego, że ich przyczyny, skutki nie są jednoznaczne i takie same, gdyż dotyka ludzi, 
a każdy z nas jest inny. Każdy ma inną psychikę, inny próg bólu, odporność na czynniki 
zewnętrzne. Dla jednego alkoholizm będzie oznaczał codzienne upijanie się do nieprzytom-
ności, dla kogoś innego, będzie to już lampka wina wypijana każdego wieczoru przed snem.

A czym tak właściwie jest alkohol? Według definicji, alkohole to grupa organicznych 
związków chemicznych. Samo słowo pochodzi prawdopodobnie z połączenia dwóch 
słów arabskich: al-kuhl (drobny, biały proszek), bądź al-ghul (zły duch). Antropolodzy 
twierdzą, iż alkohol towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, pełniąc różnorakie 
funkcje fizjologiczne np. redukuje stres, napięcie, nerwy, ułatwia nawiązywanie kontak-
tów, rozmowy na poważne tematy, uśmierza ból zarówno fizyczny, jak i psychiczny. 

Pierwsze napoje alkoholowe powstały przez zupełny przypadek, poprzez sfermento-
wanie winogrona (wino) i ziarna jęczmiennego (piwo). O tychże trunkach mowa była 
już w tekstach pisma klinowego pochodzących z Mezopotamii z ok. 5000 r.p.n.e. Czysty 
alkohol (destylat), po raz pierwszy, otrzymany został prawdopodobnie w starożytnym 
Egipcie. Kapłani polewali nim, w trakcie obrzędów religijnych, zmoczone głowy, a ko-
lejno podpalali je. W drugiej połowie XIII w. alkohol znalazł swoje zastosowanie jako 
środek przeciwbólowy, przeciwko robakom, niwelujący objawy choroby morskiej1.

1. Powody alkoholizmu
Każde uzależnienie i każda sytuacja są zupełnie innymi, odrębnymi historiami.
W używkach szukamy najczęściej ukojenia, chwili zapomnienia i zapomnienia o bólu. 

Uzależnienia dotykają często osoby bardzo wrażliwe, które nie są w stanie poradzić sobie 
z problemami dnia codziennego, wymaganiami przełożonych, rodziców, czy nawet zna-
jomych. Powodem może być frustracja wynikająca z bezsensu życia, coraz więcej osób 

1  B. T. Woronowicz, Alkoholizm jest chorobą, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Warszawa 1998, s. 5-6
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nie potrafi odnaleźć w nim sensu. Coraz więcej osób jest niezadowolonych ze swojej 
pracy, domu, rodziny, zarobków. Można by tak wymieniać i wymieniać2.

Czynniki biologiczne
Liczne badania naukowe wykazały, iż podatność organizmu na alkoholizm, czy inne 

używki, wynika z predyspozycji genetycznych, wieku, płci, diety, czy ogólnego stanu zdro-
wia. Skłonności popadania w nałogi mogą być związane z zachodzącymi zmianami w ge-
nach, które odpowiadają za kodowanie enzymów uczestniczących w metabolizmie alkoholu. 

Reakcja każdego ludzkiego organizmu na alkohol jest inna. Część osób może odczu-
wać odprężenie i stan relaksu, podczas, gdy inni odczuwają zawroty głowy, mdłości i 
ogólne pogorszenie nastroju (przy takiej samej dawce alkoholu). Najgorzej reagują na 
alkohol mieszkańcy krajów azjatyckich, rdzenni Indianie amerykańscy i rdzenna ludność 
Ameryki Południowej. To właśnie u nich pojawiają się wspomniane wyżej skutki spoży-
cia alkoholu, do których można doliczyć jeszcze zaczerwienienie twarzy i szyi. Wynika 
to z dysfunkcji enzymu – dehydrogenazy aldehydowej (ALDH)3.

Ksiądz Władysław Majkowski popierając teorię uwarunkowań biologicznych, za ar-
gumenty podał m.in. ilość endorfin w organizmie (hormony szczęścia), których niedobór 
może przyczyniać się do popadania w nałogi. W trakcie spożywania alkoholu zachodzą 
nieodwracalne zmiany, które, w przypadku regularnego picia, doprowadzają do tego, iż 
uzależnionym zostaje się do końca życia. Niemniej jednak, nie można całej odpowie-
dzialności za skłonność do nałogów zrzucać na czynniki biologiczne, gdyż wtedy, czło-
wiek nie musiałby brać odpowiedzialności za swoje uzależnienia4.

Czynniki społeczne
Analiza uwarunkowań społecznych stanowi ważny kierunek w poszukiwaniach przy-

czyn uzależnień. Jak się okazuje środowisko rodzinne ma bardzo duży wpływ na rozwój, 
nałogów. Według tej koncepcji długotrwałe i negatywne oddziaływanie najbliższego oto-
czenia sprzyja kształtowaniu tzw. osobowości przednałogowej5. Rodzina dysfunkcyjna nie 
zapewnia podstawowych potrzeb dziecka. Przejmuje ono czyny, słowa i postawę życiową 
swoich rodziców. W ten sposób tworzyć się mogą stany przednałogowe. Młody człowiek 
nie ma odpowiednich wzorców, poczucia bezpieczeństwa. Jego niska samoocena i poczu-
cie własnej wartości prowadzą do depresji, stanów depresyjnych i aktów destrukcyjnych. 
Na tym etapie kształtuje się jego najbliższa przyszłość- to jak będzie pojmował świat i lu-
dzi. ,,Sięgnięcie po substancje uzależniające poprzedza niska samoocena ukształtowana w 
wyniku doświadczania różnych typów przemocy, nadużyć, zaniedbań, trudności, lęków spo-
łecznych i poczucia winy, wywołanego niemożnością sprostania stawianym wymaganiom”6. 
Tendencje do sięgania po używki wynikają z cech osobowości, kształtujących się w wyniku 
przeżytych w dzieciństwie złych doświadczeń, traum, zaniedbań i stresu. To właśnie w 
młodości kształtuje się nasza osobowość i charakter. Osoby z traumami z dzieciństwa mogą 
być w przyszłości nieśmiali i mieć problemy w nawiązywaniu bliższych relacji: związków, 

2  R. Krzywicki, Wspólna droga do wolności, Wyd. WAM, Kraków 2017, s.11-12
3  B. T. Woronowicz, Na zdrowie!, Wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2008, s.27-28
4  W. Majkowski, Społeczny kontekst uzależnień. Studia nad Rodziną, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego w Warszawie, Warszawa 1998, tom 2, s. 75-82
5  J. Karpowicz, Paradygmaty psychoterapii, Wyd. Eneteia, Warszawa 2003, s.49-50 
6  M. Ryś, Rodzinne uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików, Polskie 

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2008, s. 22-23
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przyjaźni. Stąd też wynika sięganie po alkohol, który, poprzez swoje chemiczne oddzia-
ływanie, dodaje pewności siebie i odwagi, a osoba pijąca postrzega siebie samą znacznie 
korzystniej aniżeli w stanie trzeźwości. Nie tylko w rodzinach tzw. patologicznych, gdzie 
występuje problem uzależnienia, dzieci narażone są na podobną przyszłość. Problem ten, 
dotyka również rodziny, które narzucają sobie konsumpcyjny styl życia, niepotrafiące po-
kazywać uczuć i przekazywania prawidłowej, wartościowej hierarchii wartości7.

 Czynniki psychologiczne
Wszelakie zachowania człowieka warunkują jego cechy osobowościowe. Większość za-

chowań alkoholików wynika z ich niedojrzałości emocjonalnej. Zaburzenia zachowania z 
dzieciństwa (antyspołeczność, agresja), mogą wpływać na alkoholizm w wieku dojrzałym. 
Osoby niedojrzałe mają problemy z rozwiązywaniem problemów dnia codziennego. Dlate-
go też często uciekają w alkohol. Używka ta, początkowe może ułatwiać funkcjonowanie, 
w rzeczywistości jednak zaburza cały proces rozwoju młodego człowieka. Dlatego też 
często wśród dojrzałych (czterdziesto-, pięćdziesięciolatków) alkoholików możemy spo-
tkać osoby, które zachowują się infantylnie, niemalże jak nastolatkowie. Po alkoholu zni-
kają zahamowania, dlatego dochodzić może do aktów agresji, nadmiernego okazywania 
uczuć, czułości, czy do uprawiania hazardu. Alkohol jest w stanie uzależnić osoby zu-
pełnie się od siebie różniące. Ostatecznie jednak, wszyscy stają się do siebie podobni. 
Ich zachowania stają się destruktywne i antyspołeczne. Poza niedojrzałością emocjonalną 
do cech osób uzależnionych doliczyć można wysoką wrażliwość, poczucie odosobnienia, 
perfekcjonizm, manię wielkości, bądź przeciwnie - zaniżoną samoocenę. Od lat najbar-
dziej popularną koncepcją tłumaczącą sięganie po alkohol jest redukowanie napięcia. 
Wynika z niej, iż skutki picia są pozytywne- zmniejsza stres, koi nerwy. Napięcie może 
powstawać w wyniku wszelakich problemów: rodzinnych, zawodowych, ekonomicznych. 
W związku z tym pojawia się coraz częstsza potrzeba, początkowo psychiczna, następnie 
fizyczna, by sięgnąć po alkohol. Teoria Zygmunta Freuda tłumaczy zażywanie substancji 
uzależniających, działaniem uspokajającym. Niektórzy psychoanalitycy twierdzą. Że uza-
leżnienie wynika z podświadomego dążenia do autodestrukcji. Amerykański specjalista 
w zakresie motywacji i przedsiębiorczości - David McClelland, twierdził, iż przyczyną 
popadania w alkoholizm jest potrzeba władzy nad samym sobą i innymi ludźmi. Podej-
ście egzystencjalne przedstawia uzależnienie jako o sposób wypełnienia życiowej pust-
ki. System zaprzeczeń, który mobilizuje psychologiczne mechanizmy obronne, odgrywa 
znaczącą rolę w procesie uzależniania się od alkoholu. Polega on na tym, że osoba pijąca 
sama przed sobą się usprawiedliwia, po to, by nie pić w poczuciu winy i wstydu. Dlatego 
też alkoholizm, jak i inne uzależnienia zalicza się do tzw. chorób zaprzeczeń (zakłamania). 
Nie oznacza, to, że osoba rzeczywiście kłamie, gdyż ona sama wierzy w to co przekazuje, 
to jest jej prawda, pomimo sprzeczności z obserwacjami innych ludzi8.

 Czynniki duchowe
Kolejna koncepcja szukająca podłoża problemu alkoholowego dotyczy egzystencjal-

nych potrzeb człowieka. Wewnętrzna pustka, brak poczucia celu, sensu i duchowości ży-

7  M. Dziewiecki, Rola kościoła w wychowaniu do wolności w kontekście integralnego spojrzenia na profilaktykę i terapię uza-
leżnień. Studia nad rodziną, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 1998, s.111-112

8  B. T. Woronowicz, Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA, Warsza-
wa 2009, s. 70-73
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cia może popychać w stronę uzależnień. Istnieje potrzeba odczuwania uczuć wyższych, 
głębszej logiki, która nie jest zaspokojona. Alkohol zsuwa na dalszy plan te odczucia, 
pozwala za to na poczucie mocy i wyższości. Po spożyciu, lęk przed śmiercią, który 
dotyka głownie osoby starsze, bądź przewlekle chore, choć na chwilę może zniknąć9. 
,,Alkohol ma za zadanie jedynie zneutralizować świadomość braku celów, cierpienie, wy-
pełnić poczucie pustki, znieczulić”10. Duchowość można postrzegać wielorako, np. jako 
dziedzinę życia obejmującą najważniejsze dla danej osoby zasady i morale. Przejawia się 
ona w kulturze i sztuce, w sposobie postrzegania całego świata i samego siebie. Jest to 
skupienie się na najważniejszych dla nas osobach, lub rzeczach. Drogą do duchowości 
powinna być wolność. Alkoholizm można określić mianem choroby duchowej. Obiektem 
kultu staje się tu alkohol, to on stanowi w pewnym momencie kwintesencję życia i co-
dziennego funkcjonowania. Spożywanie trunków ma ukoić ból egzystencjonalny, pomóc 
w odnalezieniu sensu życia i człowieczeństwa jako takiego. Osoby uzależnione nie wi-
dzą, jak alkohol wypiera tak naprawdę wszystko co wartościowe, blokuje rozwój, reali-
zację planów i założeń. Poprzez to uczucie pustki pogłębia się coraz bardziej. Chwilowe 
poczucie szczęścia, zjednoczenia ze światem mija, wraz z działaniem alkoholu, a na ich 
miejsce pojawia się jeszcze większa samotność. Ucieczkę stanowi kolejna dawka czegoś 
mocniejszego. W ten sposób pojawia się mechanizm ,,błędnego koła”11.

2. Problemy zdrowotne
2.1. Wchłanianie alkoholu przez organizm
Wypity alkohol przez przewód pokarmowy trafia do żołądka. W odróżnieniu od in-

nych środków uzależniających, 20% wypitego alkoholu trafia bezpośrednio do krwio-
obiegu, przez ściany żołądka. 80% dostaje się do jelita cienkiego, a stamtąd przenika do 
układu krążenia. Żołądek i jelita oplata sieć drobny naczyń. Przez nie, pobierają się nie 
tylko niezbędne do życia surowce, ale również trucizny, np. alkohol. 

Alkohol, dociera zarówno do mózgu, jak i do wszystkich narządów w ciele, w ciągu 
kilku minut. Tak szybki proces sprawia, iż substancja staje się szczególne niebezpiecz-
na. Dlatego też, momentalne wypicie szklanki wódki może okazać się okazać dawką 
śmiertelną. Jeszcze szybciej działają środki wdychane, lub wstrzykiwane bezpośrednio 
do krwi. Wystarczy pięć minut, aby poziom alkoholu we krwi się podniósł, a po 30-
60 minutach jego poziom osiągnął najwyższe wartości. Za przyspieszone wchłanianie 
alkoholu odpowiada m.in.: dwutlenek węgla (,,bąbelki” zawarte w szampanie działają 
wyjątkowo szybko), zawartość procentowa alkoholu, operacje żołądka (usunięcie części 
żołądka, a więc jego zmniejszenie, sprawia, że obniża się tolerancja na alkohol). Po-
wszechnie znanym faktem jest zjedzenie czegoś tłustego, przed planowanym piciem al-
koholu. Wchłanianie trunków procentowych jest wtedy spowolnione, podobnie jak w 
przypadku spożycia produktów bogatych w białko.

2.1.1. Rozkład organizmu w organizmie 
Porównując proces rozkładu do procesu wchłaniania alkoholu do krwi, stwierdzić, 

można iż trwa on zdecydowanie wolniej. Rzecz jasna, wiele zależy od indywidualnych 
kwestii (płeć, wiek, wzrost ,waga etc.), średnie tempo wynosi około 0,1- 0,15 promila na 

9  D. Pstrąg, Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień, Wyd. WSP, Rzeszów 2000
10  I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Wyd. PWN, Warszawa 2009, s.147
11  B. T. Woronowicz, Alkoholizm…, s.20
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godzinę. Tak więc, przykładowo, aby całkowicie pozbyć się z organizmu trzech półli-
trowych piw, potrzeba na to ośmiu godzin. Teoretycznie, większość osób, już wcześniej 
będzie się czuło trzeźwo, co nie jest jednoznaczne z brakiem procentów w organizmie. 

2.1.2 Wydalanie alkoholu z organizmu
Alkohol wydalany jest z organizmu trzema drogami: przez nerki, wątrobę, płuca lub 

skórę. W pierwszy przypadku alkohol wydalany jest w 0,5 – 2 procentach. Większość, bo 
ok. 94% wypitego alkoholu wydalane jest poprzez reakcje chemiczne, które zachodzą w 
wątrobie. Do spalania przyczynia się woda, dwutlenek węgla i tłuszcze. W wyniku prze-
miany powstaje silnie toksyczna substancja- aldehyd octowy, odpowiedzialny za więk-
szość nieprzyjemnych dolegliwości związanych ze spożyciem alkoholu. Mniej więcej 
5% wypitego alkoholu wydalamy przez płuca lub skórę. Dlatego też często odczuwać 
można tzw. ,,zalatywanie alkoholem”12.

2.2. Wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy
Działanie alkoholu jest wielopłaszczyznowe i odbija się na całym organizmie, jednak 

głównie dotyczy ośrodkowego układu nerwowego. Toksyczny wpływ alkoholu na narządy, 
przy jednorazowym spożyciu, co prawda jest nieznaczący, jednak przy regularnym stoso-
waniu skutki mogą być poważne i nieodwracalne. Etanol zaburza funkcjonowanie płatów 
czołowych i skroniowych, co prowadzi do zmniejszenia samokontroli, upośledzenia od-
czuwania emocji i wyrażania uczuć. Zanikają działania odruchowo-warunkowe i instynk-
towne. Wraz z rosnącym uzależnieniem, dochodzi do zaburzeń funkcjonowania ośrodków 
odpowiedzialnych za koordynację wzrokowo-ruchową w korze mózgowej, kolejno nastę-
puje uszkodzenie czynności móżdżku, co powoduje problemy z utrzymaniem równowagi. 

Ostre zatrucie alkoholowe może prowadzić do zaburzeń funkcjonowania ośrodków 
wegetatywnych, znajdujących się w rdzeniu przedłużonym, głównie oddechowego i 
naczynioruchowego. Następuje wówczas utrata przytomności, rozluźnienie mięśni, 
zmniejszenie tętna i ciepłoty ciała, zwolnienie oddechu. Może to być moment krytyczny, 
gdyż w przypadku nieudzielenia pomocy, w skutek porażenia ośrodków układu oddecho-
wego, może dojść do śmierci.  Iwan Pawłow wraz ze swoimi współpracownikami w roku 
1963 przeprowadzili badania na podstawie których zaobserwowali działanie niewielkich 
dawek alkoholu, które, wówczas, były nieuchwytne w innych eksperymentach klinicz-
nych. Lata później, badania EEG (aparat zapisujący czynności bioelektryczne mózgu), 
potwierdziły obserwacje rosyjskiego fizjologa. Jak się okazało, tolerancja na alkohol 
jest kwestią indywidualną i może być różna nawet u tej samej osoby, o czym decydu-
ją czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Co może dziwić, osoby uzależnione, wykazują 
szybsze wchłanianie alkoholu aniżeli osoby pijące okazjonalnie. Podobnie rzecz ma się 
poziomem stężenia alkoholu we krwi i mózgu- wzrasta szybciej i wyżej u osób pijących. 
Alkohol oddziałuje na mózg nawet po całkowitym usunięciu tego związku z organizmu13.

2.3. Choroby współwystępujące
Termin „współwystępowania” oznacza obecność dwóch lub więcej chorób w tym sa-

mym czasie. Jedna dolegliwość może być przyczyną, bądź skutkiem innej, jednak nie 
jest to konieczny wyznacznik. Odpowiednie podejście do zrozumienia istoty współwy-

12  J. Lindenmeyer, Ile możesz wypić? O nałogach i ich leczeniu, Wyd. GWP, Gdańsk 2007, s. 56- 60
13  L. Cierpiałkowska, Alkoholizm. Przyczyny – leczenie - profilaktyka, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2001, 19-21
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stępowania chorób pozawala na podjęcie właściwy kroków do wyleczenia. Nadmierne 
spożywanie alkoholu działa szkodliwie na wątrobę, a więc zaprzestanie tego procederu 
wpłynie pozytywnie na wątrobę. Alkoholizm często wywołuje i zaostrza zarówno choro-
by fizyczne, jak i psychiczne, jednak samo picie, i zespół abstynencji mogą wywoływać 
objawy, mylone z objawami chorób psychicznych. Do chorób współwystępujących alko-
holizmowi zaliczyć trzeba wspomniane wyżej problemy z wątrobą, tj. stłuszczenie wątroby, 
alkoholowe zapalenie wątroby, alkoholowa marskość wątroby. Stłuszczenie może zaniknąć 
w momencie zachowania abstynencji, podobnie jak alkoholowe zapalenie wątroby, jednak 
marskość wątroby to choroba śmiertelna, a abstynencja może ją jedynie zahamować. Ponad-
to alkohol wywołuje problemy z sercem, trzustką, czy skórą, aczkolwiek prawda jest taka, iż 
oddziałuje negatywnie na cały organizm. Alkohol mocno wpływa na funkcjonowanie mó-
zgu. Jednym z bardziej poważnych skutków jest zespół Korsakowa., który uniemożliwia 
zapamiętywanie i przyswajanie nowych informacji. Pojawiają się poważne zaniki pamię-
ci i problemy z orientacją. W poważnych przypadkach osoby uzależnione nie są w stanie 
odróżnić przeszłości, czy przyszłości od teraźniejszości, nie poznają bliskich. Bywa, że 
stan ten jest nieodwracalny, nawet pomimo wyjścia z nałogu. Choroba ta wymaga lecze-
nia psychiatrycznego. Zaburzenia psychiczne notorycznie towarzyszą problemom alko-
holowym. Badania ECA wykazały , iż alkoholicy wykazują osobowość antyspołeczną 21 
razy częściej niż osoby niepijące. Podobnie rzecz ma się np. z depresją14.

2.4. Zaburzenia funkcji seksualnych.
Z niewiadomych przyczyń na całym świecie funkcjonuje mylna teoria o pozytywnym 

wpływie alkoholu na pożycie seksualne. Z jednej strony, alkohol pozwala pokonać ba-
riery psychiczne, takiej jak: wstyd, kompleksy i lęk przed odrzuceniem, z drugiej strony 
wydolność seksualne, przy nadmiernym spożyciu jest zdecydowanie osłabiona. 

Systematyczne spożywanie alkoholu może u mężczyzn wywołać impotencję. Bada-
nia wykazały, że problem ten dotyczyć może nawet 50% osób nadużywających alko-
holu. Wraz ze wzrostem stężenia alkoholu we krwi nasilają się problemy ze wzwodem, 
ejakulacją i nasileniem orgazmu. Nierzadko następuje zanik jąder i obniżenie płodności. 
Zjawisko to wynika z toksycznego działania alkoholu na komórki Leydiga, znajdujące 
się w jądrach męskich i produkujące androgeny- hormony płciowe. Możliwe jest również 
obniżenie poziomu testosteronu. 

U kobiet skutkiem nadmiernego spożywania alkoholu może być zmniejszony popęd 
seksualny, osłabienie wydzielania śluzu pochwowego, czy zaburzenia miesiączkowania. 
Dochodzić może do zanikania jajników, zahamowania owulacji, a co za tym idzie, poja-
wiają się problemy z zajściem w ciążę, bądź poronienia samoistne ( spontaniczna utrata cią-
ży przed 20 tygodniem jej trwania). Picie alkoholu przed okresem dojrzewania płciowego 
skutkuje opóźnieniem rozwoju hormonu wzrostu i hormonu luteinizującego- odpowiedzial-
nego za regulowanie funkcji jąder u mężczyzn i jajników u kobiet. U kobiet uzależnionych 
we wcześniejszym wieku pojawia się menopauza. Chorobami współistniejącymi u kobiet z 
problemami alkoholowymi bywa anorexia nervosa (jadłowstręt psychiczny), bądź bulimia 
nervosa (żarłoczność psychiczna), które dodatkowo osłabiają wydolność seksualną15.

14 http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/51-alkohol-i-nauka/282-alkoholizm-i-choroby-wspolwystepujace.html, 
dostęp: 30.11.2018 

15  B. T. Woronowicz, Uzależnienia…, s. 113-114
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3. Alkoholizm jako choroba
Alkoholizm jest chorobą, chociażby z tego względu, iż spełnia trzy podstawowe kry-

teria choroby: ,,narusza stan równowagi między zdrowiem i patologią, charakteryzuje się 
swoistą etiologią, a wśród przyczyn zmian patologicznych obecny jest czynnik fizyczny”. 
Alkohol wpływa na funkcjonowanie mózgu, życie psychiczne i społeczne. 

Alkohol, podobnie jak inne substancje psychoaktywne, poprzez swoje właściwości 
chemiczne oddziałuje na mózg, uszkadzając przy tym struktury mózgowe. Badania wy-
kazały, że u alkoholików zniszczeniu ulega około 30% neuronów płatów czołowych. Ma 
to istotne znaczenie, z tego względu, iż płaty czoło odpowiadają za wyższe funkcje mó-
zgowe (takiej jak: planowanie, przewidywanie), a także za blokowanie innych struktur, 
odpowiadających za zachowania instynktowne (np. agresja). 

3.1. Typologie alkoholizmu 
Różnice w przebiegu uzależnienia, jego przyczyn i konsekwencji mogą być diametral-

ne w zależności od poszczególnej osoby. Z racji wieku, płci, czy nawet wagi, nie można 
jednoznacznie określić alkoholizmu. Lata 80. i 90. przyniosły szereg nowych typologii 
alkoholizmu. Do najbardziej popularnych zaliczyć można typologię Cloningera (1987), czy 
model Babora i jego współpracowników (1992). Warto zwrócić uwagę na polskie badania 
odnośnie typologii alkoholizmu wśród mężczyzn, prowadzonym przez Hauser (1996). 

3.1.1 Typologia Cloningera 
Cloninger przeprowadził obserwację, gdzie zebrał dane 862 mężczyzn, którzy zostali 

adoptowani w młodym wieku. Pod uwagę wziął zarówno rodziców biologicznych, jak 
i adoptujących. Głównym zamierzeniem był podgląd oddziaływania czynników gene-
tycznych oraz środowiskowych na powstawanie i przebieg zjawiska alkoholizmu. Na 
podstawie badań Cloninger wyodrębnił 2 typy alkoholizmu:

Typ I, środowiskowy- wykształca się zazwyczaj po dwudziestym piątym roku życia, 
szczególnie u kobiet ,osób impulsywnych i skłonnych do depresji. Charakteryzuje się 
utratą kontroli nad piciem, przy jednoczesnym poczuciu winy i obawą przez uzależnie-
niem. Czynnikiem motywującym do picia jest zmniejszenie uczucia lęku i niepokoju. 

Typ II wywodzi się z uwarunkowań genetycznych, występuje głównie u mężczyzn 
przed dwudziestym piątym rokiem życia. Potrzeba sięgania po alkohol jest bardzo 
silna. Pojawia się tendencja do zachowań antyspołecznych, przestępczości, brakuje 
samokrytyki. Osoby te piją, aby uzyskać stan euforii16.

3.1.2 Typologia Babora
Babor i jego współpracownicy pod uwagę wzięli wiele czynników, które mogłyby 

pozwolić na dokonanie podziału alkoholizmu. W obrębie zainteresowania były m.in. 
czynniki warunkujące picie (podłoże genetyczne, problemy w dzieciństwie), częstotli-
wość i ilość wypijanego alkoholu, konsekwencje zdrowotne, zaburzenia psychiczne. Na 
podstawie obserwacji wyodrębnione zostały dwa typy osób uzależnionych od alkoholu:

Typ A: uzależnienie pojawia się stosunkowo późno, zaburzenia psychiczne pojawia-
ją się rzadko, liczba czynników ryzyka w dzieciństwie (przemoc, problemu wycho-
wawcze etc.) nie jest duża;

16  C. R. Cloninger, S. Sigvardsson, M. Bohman, Typ I i typ II alkoholizmu-uaktualnienie badań. [w:] Typologia Alko-
holizmu, Wyd. PARPA, Warszawa 2000, s. 50-64
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Typ B: często występują przypadki uzależnienia w rodzinie, osoba uzależniona zaczy-
na pić w młodym wieku, mogą występować zaburzenia psychiczne i używanie innych 
substancji psychoaktywnych; w trakcie leczenia dochodzić może do nawrotów ostrego 
picia;17.

3.1.3. Typologia Hauser
Hauser dokonała analizy prawie trzystu mężczyzn leczonych szpitalnie. Po uwagę 

wzięła takie czynniki jak: wiek rozpoczęcia uzależnienia, choroby, problemy psychiczne, 
stadium uzależnienia. Na tej podstawie wyodrębniła trzy typy:

Typ 1: uzależnienie w późnym wieku, alkoholizm w rodzinie raczej niewystępujący, 
podobnie jak zaburzenia psychiczne;

Typ 2: uzależnienie we wczesnym wieku, alkoholizm występujący w rodzinie, uzależ-
nienie głębokie, rzadkie występowanie chorób psychicznych ;

Typ 3: uzależnienie we wczesnym wieku, alkoholizm rzadko występujący w rodzinie, 
uzależnienie głębokie, częste występowanie chorób psychicznych;18.

3.2. Alkoholizm wśród kobiet
Pomimo faktu, iż kobiety piją rzadziej niż mężczyźni, zjawisko to nabiera na sile. Aż 

do lat siedemdziesiątych badania kliniczne, epidemiologiczne, czy doświadczalne nad 
alkoholem, dotyczyły praktycznie tylko mężczyzn. Temat alkoholizmu u kobiet, był i 
często jest tematem tabu, pomimo faktu, iż konsekwencje picia u kobiet mogą być po-
ważniejsze aniżeli u płci przeciwnej. Zdecydowanie bardziej odczuwają one skutki nad-
używania alkoholu i (głównie ze względu na masę ciała), łatwiej jest się im upić. 

Na podstawie badań wysnuć można wnioski, iż kobiety w wieku 21-30 lat najczęściej 
popadają w alkoholizm. I to one mają skłonności to okazjonalnego upijania się co skutko-
wać może niepożądanymi zachowaniami, konsekwencjami społecznymi. Na drugi dzień 
pojawia się tzw. ,,kac moralny”. Może dochodzić do prowadzenia samochodu pod wpły-
wem alkoholu, a w konsekwencji doprowadzić do wypadku, w takich sytuacjach docho-
dzi do przypadkowych kontaktów seksualnych, pojawia się ryzyko niechcianej ciąży, czy 
chorób wenerycznych. Wykazano, iż alkoholizm dotyczy częściej kobiet niezamężnych, 
bez dzieci, rozwiedzionych, a najrzadziej pojawia się u wdów19.

3.2.1. Skutki nadużywania alkoholu przez kobiety
Wyniki badań, doświadczeń i ankiet wykazują jak poważne w skutkach może być nad-

mierne picie alkoholu przez kobiety. Problemy z zajściem w ciąże, próby samobójcze, 
depresja, to zdecydowanie te najbardziej poważne konsekwencje. Rośnie liczba areszto-
wań kobiet uzależnionych od alkoholu, popełniają one coraz więcej zbrodni związanych z 
handlem narkotykami, pobiciami, maltretowaniem dzieci. Niechlubnie ,,doganiają” męż-
czyzn. W wyniku problemów z alkoholem zaniedbują pracę i ją tracą, co pogłębia tylko 
problem alkoholizmu. Kobiety uzależnione częściej dokonują aborcji, prostytuują się, po-
zostają w konkubinatach, pozwalając mężczyźnie na stosowanie wobec nich przemocy20.

17  T. F. Babor, Klasyfikacja alkoholików. Teorie typologiczne od XIX wieku do współczesności. [w:] Typologia alko-
holizmu, seria Alkohol i zdrowie, nr 20, Wyd. PARPA, Warszawa 2000, s. 24-44

18  J. Hauser, Ocena typologiczna mężczyzn uzależnionych od alkoholu, Wyd. AM Poznań, Poznań 1996, s. 95-96
19  Alkohol a zdrowie. Kobiety i alkohol, pod red. M. Slósarskiej, wyd. PARPA, Warszawa 1997, s. 8-15
20  Tamże, s. 127
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3.3. Leczenie alkoholizmu 
W Polsce, poza leczeniem alkoholizmu psychoterapią- ambulatoryjnie lub w placów-

kach stacjonarnych i farmakoterapią, możliwe są trzy formy samopomocy: Ruch Anoni-
mowych Alkoholików, Stowarzyszenia Abstynentów, Kluby Pacjenta.

Jednym z najbardziej popularnych modeli leczenia jest Model Minnesota z 1964 opie-
rający się na działaniach AA i wiedzy profesjonalistów. W Polsce z pewnych metod tego 
modelu skorzystano po raz pierwszy w połowie lat 80. XX w Oddziale Odwykowym 
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Model ten traktuje alkoholizm jako cho-
robę jednostkową, która nie jest w żaden sposób powiązana z inną, nie jest też skutkiem, 
ani przyczyną, jest to choroba przewlekła, a nieleczona może prowadzić do śmierci; pod-
stawowym krokiem do podjęcia leczenia jest wiara w powodzenie i głęboka motywacja; 
zaprzeczenie stanowi jeden z czynników chorobotwórczych. Według tej metody każdy 
pacjent, każda osoba uzależniona, jako osoba chora, zasługuje na szacunek, zrozumienie 
i odpowiednie traktowanie. Warunkiem wyleczenia jest dożywotnia abstynencja. Terapie 
opierają się na indywidualnym podejściu do pacjenta, prowadzone są w niewielkich gru-
pach. W procesie terapii bardzo ważną rolę odgrywają najbliżsi, którzy biorą aktywny 
udział. Leczenie opiera się ma mityngach AA i Programie Dwunastu Kroków21.

3.3.1. Dwanaście kroków AA
1.Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować wła-

snym życiem.
2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. 
3.Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go poj-

mujemy.
4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny rachunek moralny.
5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. 
6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. 
7. Zwróciliśmy się do w pokorze, aby usunąć nasze braki. 
8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im 

wszystkim. 
9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjąt-

kiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnia-

nych błędów. 
11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, 

jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę 
do jej spełnienia.

12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie in-
nym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach22.

Zakończenie
Alkoholizm nie tylko problem społeczny XXI, ale przede wszystkim poważna choroba, 

której bagatelizowanie może być tragiczne w skutkach. Wyjście z tej choroby wymaga 
ogromnej siły psychicznej, motywacji, wsparcia najbliższych osób. Osoby uzależnione 

21  B. T.Woronowicz, Alkoholizm…
22  W. Osiatyński, Alkoholizm. Grzech czy choroba, Wyd. ISKRY, Warszawa 2005, s. 137-138
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borykają się często z dodatkowymi problemami natury psychicznej, jak np. depresja, czy 
dolegliwości fizyczne. Pomimo wielu badań, jest to temat, który nie mieści się w żadnych 
kryteriach psychiatrów, psychologów, terapeutów. To osoba uzależniona jest w centrum i 
to od niej zależy powodzenie lub klęska podjętych terapii. 

Choroba alkoholowa w wielu przypadkach dotyka osoby wrażliwe, które nie radzą 
sobie z rzeczywistością. Częściej niż inni odczuwają smutek i przygnębienie, stany te z 
kolei zniechęcają do kontaktów z ludźmi. Samotność sprzyja natomiast sięganiu po alko-
hol i w ten sposób pojawia się motyw błędnego koła. 

Streszczenie:
Problem alkoholu niewątpliwie jest tematem bardzo obszernym. Istnieje wiele teorii 

i wywodów naukowych opisujących zjawisko, jednak w dużej mierze, nie są one zrozu-
miałe da przeciętnego odbiorcy. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zagadnie-
nia choć w pewnej części, w sposób jak najbardziej przystępny. Ukazane są przyczyny, 
skutki, problemy zdrowotne związane z nadmiernym spożywaniem alkoholu. Wszystko 
jest dla ludzi, jednak wbrew pozorom nietrudno jest popaść w nałóg. Wyjście z niego jest 
bardzo trudne i w większości przypadków jedyną formą pomocy mogą być specjaliści i 
ośrodki terapeutyczne.

Słowa kluczowe: uzależnienie, alkoholizm , uzależnienie od alkoholu, używki

Summary:
Alcoholism as a disease of the 21st century
The problem of alcohol is certainly a very extensive topic. There are many theories 

and scientific arguments describing the phenomenon. Unfortunately many people don’t 
understand this contents. This article presents the basic issues of alcoholism. The method 
of presenting the theme isn’t difficult. I want to show the causes, effects and health prob-
lems, when we drink a lot of alcohol. Everything is for people, but the most important is 
moderation. It’s easy to have an addiction, but the treatment is long and hard. We can find 
help in hospital, at a professional, and in therapeutic centers.

Key words: addiction, alcoholism, addiction to alcohol, stimulants
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DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWEGO 
CZERWONEGO KRZYŻA W XXI WIEKU

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim w roku 2014. Obecnie doktorantka Uniwersytetu 
Rzeszowskiego w Instytucie Socjologii. 

 Podstawowe zasady organizacji
Międzynarodowy Czerwony Krzyż w czasie swoich misji zawsze opiera się na sied-

miu fundamentalnych zasadach, są one niezmienne, nie mają na nie wpływu panujące 
ideologie. Podstawowe zasady Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, przedstawione 
zostały w 1965 roku na XX Międzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzyża i Czer-
wonego Półksiężyca. Do siedmiu podstawowych zasad zaliczają się:

Humanitaryzm – czyli pomaganie rannympomimo różnic, przynależności etnicznej 
czy poglądów, zarówno na płaszczyźnie krajowej jak i międzynarodowej.Działania po-
dejmowane są celem zmniejszenia ludzkiego cierpienia. Kierowanie się ochroną ludz-
kiego życia i zdrowia oraz gwarancja szanowania ludzkiej godności, sprawia poprawę 
wzajemnego zrozumienia, pogłębienie przyjaźni i przede wszystkim zachowanie pokoju 
pomiędzy wszystkimi krajami.

Bezstronność – nie branie pod uwagę różnic pomiędzy narodowościami, rasami, re-
ligiami czy poglądami politycznymi. Jedyne co powinno się liczyć to niesienie pomocy 
potrzebującym jej ludziom, chorym i cierpiącym, skupienie się na ich potrzebach. Wpie-
ranie przede wszystkim osób najbardziej tego potrzebujących. 

Neutralność – w celu zachowania powszechnego zaufania Międzynarodowy Czerwo-
ny Krzyż powstrzymuje się od udziału w jakichkolwiek czynnościach zbrojnych, odcina 
się także od wszelakich nieporozumień, które wynikają z powodu poglądów politycz-
nych, przynależności rasowej, religijnej czy też ideologicznej.

Niezależność – MCK to niezależne stowarzyszenie, którego celem jest niesienie po-
mocy zarówno samodzielnie jak pomaganie władzom państwowym w działaniach hu-
manitarnych. Międzynarodowy Czerwony Krzyż podlega prawu które panuje w kraju 
gdzie prowadzona jest akcja humanitarna, aczkolwiek w dalszym ciągu jest samodzielną 
organizacją, i winien się kierować podstawowymi zasadami Ruchu.

Dobrowolność – MCK niesie pomoc bezinteresownie, nie kieruje się osiągnięciem 
korzyści materialnych czy jakichkolwiek innych.

Jedność –w każdym kraju może funkcjonować tylko jedno stowarzyszenie Czerwone-
go Krzyża. Krajowe stowarzyszenia są całkowicie otwarte dla nowych członków, a ich 
działalność poszerza się obejmując całe państwo pomocą humanitarną

 

  mgr Beata Kuźniarowska – Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie.
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Powszechność – w Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu każde krajowe stowarzy-
szenie ma zobowiązanie a także prawo udzielania sobie wzajemnej pomocy1.

W zawiązku z powyższym fundamentem działań MCK jest niesienie pomocy osobom 
najbardziej potrzebującym. Cierpienie drugiej osoby jest najważniejszym motywem dzięki 
któremu funkcjonuje ten ruch.Dla Komitetu bez znaczenia są cechy tożsamościowe jednost-
ki, jego wiara, poglądy i narodowość. Kluczowe staje się samo w sobie bycie człowiekiem.

Zasady, które zostały przyjęte przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż kierują stowa-
rzyszenie do pomniejszania cierpienia wywołanego konfliktami zbrojnymi. Podstawowy 
apel międzynarodowego prawa humanitarnego głosi: używaj siły w sposób ograniczony, 
proporcjonalnie do założonych celów. MCK rozpowszechnia zasady humanitarne, tak aby 
wyeliminować naruszenia Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w trakcie konflik-
tów zbrojnych, lub przynajmniej by naruszenia te ograniczyć do minimum. MCK kieruje 
apele szczególnie do jednostek, które mają wpływ na los ofiar konfliktów oraz tych ma-
jących wpływ na wykonywanie przez Komitet swoich działań. Wskazać tutaj można siły 
zbrojne raz policję a także pozostałe grupy zbrojne, mocodawców lokalnych oraz interna-
cjonalnych i ośrodki opiniotwórcze. Można wskazać tutaj trzy obszary funkcjonowania: 

- uświadamianie;
- rozpowszechnianie wiedzy poprzez szkolenia i wykłady na temat prawa humanitarnego;
- włączenie prawa humanitarnego w programy kształcenia2.
Prawo internacjonalne zobowiązuje państwa do przeszkolenia własnych sił zbrojnych 

z obowiązującym prawem konfliktów zbrojnych a także prawem humanitarnym. Dodat-
kowo wskazuje na obowiązek dostosowania się do nich w każdej sytuacji. MCK pro-
paguje prawo humanitarne szkoleniach wojskowych a także wspiera państwa stosujące 
takie rozwiązania3.

Dlatego też do zadań MCK należy nie tylko niesienie pomocy potrzebującym, ale rów-
nież zmniejszenie liczby osób cierpiących w efekcie różnych konfliktów zbrojnych, po-
przez uzmysłowienie siłom zbrojnym rezultatów ich działań, które często są wycelowane 
w osoby bezbronne. Poprzez propagowanie praw humanitarnych przez MCK, liczba 
przypadkowych ofiar staje się mniejsza, przez co możliwe jest niesienie większej pomo-
cy osobom, które już cierpią.  

Wewnętrzna struktura organizacyjna
Międzynarodowy Czerwony Krzyż jako organizacja funkcjonująca na podstawie 

prawa szwajcarskiego rekrutuje osoby do organów decyzyjnych pośród mieszkańców 
tego państwa. Zachowanie takie nie jest przypadkowe, w Szwajcarii powstały Komitet 
oraz Ruch, kraj ten jest depozytariuszem Konwencji genewskich podpisanych w roku 
1949, a także Protokołów dodatkowych z 1977 r.. Dodatkowo organizacja składająca się 
z obywateli państwa trwale neutralnego jest wiarygodniejsza dla stron biorących udział 
w różnorakich konfliktach. Ponadto wszyscy działacze Komitetu pochodzą z jednego 
kręgu kulturowego dzięki czemu łatwiejsze jest podejmowanie najważniejszych decyzji. 
Wszelkie ich decyzje są niezależne, nie są niczyimi reprezentantami, nie są również zo-
bligowani do trzymania się narzuconych z góry poleceń. Ważne jest także respektowanie 
przez Szwajcarie niezależności Komitetu, potwierdzeniem tego jest podpisanie przez ten 

1  Poznaj MKCK,wyd. Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, Warszawa 2004, s. 9.
2  Ibidem, s. 35.
3  Ibidem.
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kraj oficjalnego porozumienia z MCK w roku 1993, porozumienie to akceptuje podmio-
towość prawnomiędzynarodową Komitetu4.

Działaczami Komitetu są tylko Szwajcarzy jednakże nie wszyscy członkowie MCK 
są z tego kraju, wśród delegatów i działaczy można zaobserwować obywateli różnych 
państw. Pośród organów decyzyjnych Międzynarodowego Czerwonego Krzyża wymie-
nić można następujące struktury:

Zgromadzenie członków Komitetu – jest to naczelny organ które stanowi organ za-
rządzający MCK o charakterze zespołowym, nadzoruje on wszystkie czynności MCK, 
członkowie Zgromadzenia tworzą politykę, definiują całościowe zadania oraz plany dzia-
łania, afirmują budżet a także wydatki, maja możliwość przekazania spraw Radzie Wyko-
nawczej nad która maja nadzór, przewodniczącym lubzastępcom tego organu;

Prezydencję – składającą się z Przewodniczącego MCK i dwóch zastępców; Przewod-
niczący odpowiada zastosunki zewnętrzne Komitetu, jest internacjonalnym reprezentan-
tem MCK oraz pozostaje w ścisłej współpracy z Dyrekcją, wraz z którąodpowiedzialny 
jest za dyplomacją humanitarną;

Radę Wykonawczą –będącą pomocniczym organem wieloosobowym, składającą się z 
pięciu działaczy wybranych przez Zgromadzenie członków Komitetu, odpowiada ona za 
ogólne realizowanie spraw MCK, sprawuje także bezpośredni nadzór nad administracją, 
pełni rolę łącznika pomiędzy Dyrekcją oraz Zgromadzeniem, przed którym przedstawia 
sprawozdania. Rada sprawuje swoje obowiązki pod nadzorem Przewodniczącego MCK;

Dyrekcję – stanowiącą organ wykonawczy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, 
sprawuje ona odpowiedzialność za realizacje planów zgodnie z wytycznymi Zgroma-
dzenia lub Rady Wykonawczej. Dyrekcja jest odpowiedzialna również za odpowiednie 
funkcjonowanie MCK oraz za skuteczność całego jego zespołu. Dyrekcję wybiera Zgro-
madzenie co 4 lata, nadzór nad dyrekcja sprawuje Dyrektor Generalny5.

Komitet jest narzędziem ciała kierowniczego MCK. W skład Komitetu wchodzi od 15 
do 25 członków, wykonujących swoje obowiązki honorowo. Nowi działacze przyjmowa-
ni są na drodze kooptacji. Przyszli członkowie otrzymują zaproszenia do uczestnictwa w 
pracach Komitetu. Cykliczne zebrania Komitetu służą ustaleniu aktualnej strategii dzia-
łań MCK, a także nadzorowaniu funkcjonowania organizacji. Międzynarodowy Czerwo-
ny Krzyż posiada swoje oddziały w 60 krajach a działa na terenie ponad 80, zatrudnio-
nych w MCK jest około 12 tysięcy osób. Genewska centrala MCK, która zapewnia nie-
zbędną pomoc oddziałom terenowym obejmuje 800 osób. Pozostali członkowie pracują 
w oddziałach znajdujących się na pozostałych kontynentach. Delegatury dzielą się na 
operacyjne i regionalne. Delegatury operacyjne zapewniają ochronę i pomoc ludziom po-
szkodowanym przez istniejące lub dopiero powstające konflikty. Delegatury takie miesz-
czą się w: Afganistanie, Kolumbii, Sudanie oraz Syrii. Delegatury regionalne znajdują się 
w krajach niezagrożonych bezpośrednim konfliktem zbrojnym, ich głównymi zadaniami 
są czynnościami operacyjnymi i dyplomacja humanitarna. Ich funkcjonowanie zapewnia 
możliwość nadzorowania aktualne sytuacji na miejscu oraz umożliwia dynamiczną reak-
cję a także zapewnienie w newralgicznym momencie akcji humanitarnej6.

Jednym z podstawowych organów MCK jest Centralne Biuro Informacji, powstało 

4  Z. Falkowski (red.), Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych, Wyd. Wojskowe Centrum Edu-
kacji Obywatelskie, Warszawa 2014, s. 110-111.

5  Ibidem.
6  K. Kędzierski, Poznajmy MKCK, Warszawa 2004, s. 5.
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ona na początku lat 70. XIX w. MCK uczestniczył wówczas w wymianie wiadomości od-
nośnie jeńców i zdecydował się na stworzenie agencji zbierającej wiadomości o rannych 
wojskowych. Formalne podstawy prawne odnośnie tej koncepcji zapisano w Konwencji 
o traktowaniu jeńców wojennych z roku 1929. Dzięki temu została stworzona Centralna 
Agencja Informacji o Jeńcach Wojennych. W czasie II wojny światowej Agencja poza 
pełnieniem działalności humanitarnej, zbierała także wiadomości o rannych oraz cho-
rych, starając się jak najszybciej przekazać je do krajów z których pochodzili, zwłaszcza 
rodzinom tych ludzi. Dodatkowo zwracała się do krajowych biur informacji z prośbą o 
pozyskanie informacji, zapewniała przebieg wiadomości kiedy komunikacja pocztowa 
była zerwana, dostarczała również rzeczy osobiste zmarłych im rodzinom. Po II wojnie 
światowej, przez postanowienia KG III, MCK powołał do życia Centralne Biuro Infor-
macji o Jeńcach Wojennych, auregulowania zawarte w KG IV pozwoliły na rozszerze-
nie kompetencji Komitetu w kwestii prowadzenie internacjonalnego rejestru jednostek, 
które podlegają ochronie na cywilów, zwłaszcza internowanych. Centralne Biuro In-
formacji prowadzone przez MCK Genewie zbiera informacje od wszystkich stron kon-
fliktu oraz delegatów MCK, dzięki czemu powstaje baza osób chronionych w świetle 
Międzynarodowego Prawa Humanitarnego7.

Międzynarodowy Czerwony Krzyż zawiera porozumienia z państwami, pod wzglę-
dem prawnym są zbliżone do umów międzypaństwowych. Zdarzają się porozumienia, w 
których kraje przyznają wysłannikom MCK immunitet podobny do immunitetu funkcjo-
nariusza międzynarodowego organizacji międzyrządowych, a więc nietykalność archi-
wów i dokumentów przechowywanych w siedzibie organizacji, a także immunitet jurys-
dykcyjny w działaniach na obszarze misji, zniesienie opłat podatkowych oraz pomoc w 
komunikacji. Uprzywilejowania takie są niezbędne, ponieważ gwarantują podstawowe 
warunki działania, a więc neutralność oraz niezależność8.

Prawne fundamenty funkcjonowania Komitetu, opierają się na czterech Konwencjach 
genewskich z roku 1949 oraz Protokołach dodatkowych z roku 1977. Konwencje oraz 
Protokoły pozwalają Komitetowi na: odwiedzanie jeńców i ludzi internowanych, wspar-
cie humanitarne, łączenie rodzin rozdzielonych przez konflikty zbrojne, oraz wiele in-
nych czynności o cechach humanitarnych. Statuty umożliwiają zaś MCK podejmowanie 
akcji humanitarnych podczas wewnętrznych konfliktów oraz napięć, a wiec wówczas, 
kiedy Konwencje oraz Protokoły nie skutkują. Skupiając się na mandacie MCK, należy 
wymienić cztery sytuacje, gdzie Komitet ma prawo rozpocząć działania:

Światowe oraz lokalne konflikty zbrojne – jednym z fundamentalnych celów Komitetu 
jest zapewnienie wsparcia fiarom konfliktów, zapewnia on wsparcie zachowując normy 
Międzynarodowego Prawa Humanitarnego uwzględniając przy tym potrzeby rzeczywi-
ste oraz prawdopodobne,

Krajowe nieporozumienia, napięcia i rozruchy – MCK zapewnia swoje działania kiedy 
tylko występuje powaga oraz nagłość trwającej sytuacji. Komitet ocenia, czy posiada 
zdolność zapewnienia większego wsparcia niż pozostałe podmioty. Bierze pod uwagę 
własny status neutralnej i niezależnej instytucji, oraz to że może kierować się Statutami 
ruchu, a nie tylko Międzynarodowym Prawem Humanitarnym,

7  E. Mikos-Skuza, Status Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w świetle norm prawa międzynarodo-
wego [w:] M. Lubiszewski, T. Jasudowicz, R. Fordoński (red.), Wybrane Aktualne problemy międzynarodowego 
prawa humanitarnego, Olsztyn 2005, s. 16-17.

8  Ibidem, s. 25.
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Katastrofy naturalne lub spowodowane działalnością ludzką, klęski żywiołowe i epi-
demie - zdarzenia takie mające miejsce na obszarze działalności Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża są bezzwłocznie zabezpieczane przez Komitet, podejmuje on czyn-
ności realne do realizacji i współpracuje z Ruchem oraz instytucjami krajowymi,

Inne sytuacje aniżeli wyżej wymienione – Komitet ma sposobność pomocy w działa-
niach podejmowanych przez różne instytucje humanitarne, zwłaszcza w tych obszarach 
gdzie wcześniej prowadził podobne akcje, np. odnajdywanie ludzi lub propagowanie 
Międzynarodowego Prawa Humanitarnego a także Podstawowych Zasad Ruchu. Mandat 
MCK zawiera propagowanie i nadzorowanie wprowadzanych reguł oraz i norm znaj-
dujących się w Konwencjach genewskich i Protokołach dodatkowych a także innych 
traktatach internacjonalnych dotyczących Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. 
Komitet zajmuje się także przygotowywaniem koncepcji nowych Konwencji i rozszerza 
znajomość Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pośród wszystkich krajów9.

Budżet
Działalność Międzynarodowego Czerwonego Krzyża opłacana jest z trzech źródeł: 

wsparcia krajów tworzących strony Konwencji genewskich, środków zebranych przez 
krajowe stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz z dodatko-
wych datków i darowizn pozyskiwanych od podmiotów publicznych m.in. organizacji 
internacjonalnych jak UE i instytucji prywatnych. Wszystkie darowizny są dobrowolne 
oraz mogą posiadać różne formy, od dotacji pieniężnej przez dary naturalne, po usługi10.

Aby zgromadzić konieczne fundusze pieniężne MCK publikuje przeważnie raz do 
roku apel, który posiada informacje dotyczące głównych potrzeb a także tego, jak zostały 
spożytkowane środki pieniężne. Apele zawierają oprócz informacji o działalności centrali 
MCK także dane wszelakich akcji terenowych. Dodatkowo apel może być przygotowa-
ny i wygłoszony przez pojawienie się sytuacji kryzysowej, ilość takich sytuacji jest inna 
w każdym roku. Ostatnie lata jednak, z racji ilości konfliktów zbrojnych oraz wielkości 
budżetu MCK, powodują tendencje wzrostowa w ilości raportów. Międzynarodowy Czer-
wony Krzyż, inaczej niż inne organizacje, podejmuje działanie bezzwłocznie w przypadku 
zaistnienia takiej konieczności, a nie czeka aż zostaną zebrane odpowiednie fundusze. 
Takie zachowanie MCK wiąże się jednak z ryzykiem, ponieważ Komitet dysponuje ogra-
niczonymi środkami finansowymi i działa z nadzieją, iż fundatorzy wpłacą wykorzystane 
fundusze. Ograniczone fundusze wiążą się także z tym, iż MCK reaguje tylko na najbar-
dziej naglące potrzeby i pomaga najbardziej potrzebującym w pierwszej kolejnością11.

Obszar działań
MCK pełni główną rolę w MRCK CP (Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzy-

ża i Czerwonego Półksiężyca) w trakcie trwania konfliktów zbrojnych. Państwa-strony 
Konwencji genewskich uznają go jako neutralną organizacje humanitarną oraz obiektyw-
nego mediatora. Celem Komitetu jest ochrona i wspieranie ofiar konfliktów zbrojnych, 
bez względu na to czy są one jednostkami cywilnymi czy tez wojskowymi. Jednakże 

9  The International Committee of the Red Cross, Its mission and work (adopted by the Assembly of the ICRC on 19 
June 2008, „International Review of the Red Cross”, nr. 91/ 2009, s. 405.

10  Poznaj MKCK …op., cit., s. 46.
11  Ibidem, s. 47.
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równie ważne jest propagowanie zachowań humanitarnych12.
MCK gwarantuje również pomoc oraz ochronę ofiarom konfliktów wewnątrz pań-

stwowych, razem z pozostałymi segmentami Ruchu posiada możliwość pomocy podczas 
klęsk, katastrof oraz epidemii. Wszelakie zadania które są wykonywane przez Komitet 
opierają się na kompetencjach opisanych w:

- Statucie MCK,
- Konwencjach międzynarodowych.
 Zadania MCK przewidziane przez statut to:
Przestrzeganie fundamentalnych Zasad Czerwonego Krzyża,
Wykonywanie funkcji ustalonych przez Konwencje genewskie, troska o rzetelne prze-

strzeganie Konwencji oraz zbieranie skarg na ich łamanie z obszaru Międzynarodowego 
Prawa Humanitarnego. 

Zachowania o charakterze instytucji bezstronnej, szczególnie w czasie trwania konflik-
tów międzypaństwowych oraz wewnętrznych, zapewnianie bezpieczeństwa oraz pomocy 
ofiarom konfliktów, oraz łagodzenie następstw tych konfliktów wśród jednostek cywilnych 
i wojskowych, pośredniczenie między stronami konfliktu w kwestiach humanitarnych.

Czynności mające na celu rozwijania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, a 
także propagowanie go,

Przygotowywanie personelu a także zaplecza sanitarnego, współpraca na tym obsza-
rze z innymi segmentami Czerwonego Krzyża, wojskowymi służbami zdrowia oraz in-
nymi uprawnionymi władzami,

Realizowanie zadań zleconych na międzynarodowych konferencjach Czerwonego 
Krzyża13.

Sfera działań MCK związana jest z jego statutem, konieczne jednak do zapamiętanie 
jest to, iż aktywność Komitetu ma cechy organizacji neutralnej oraz niezawisłej, wiąże 
się to z tworzeniem tzw. inicjatyw humanitarnych, a więc sugerowaniu stronom skłóco-
nym w konflikcie podejmowania wszelkich możliwych działań humanitarnych, nie tylko 
tych wyszczególnionych w prawie konfliktów zbrojnych. Dodatkowo, inicjatywa taka 
nie jest ingerencją MCK w wewnętrzne sprawy państwa. Możliwość przedstawiania pro-
pozycji humanitarnej zostało zagwarantowane MCK dzięki statutu Komitetu, oraz przez 
cztery Konwencje genewskie, potwierdzają to także uchwały Międzynarodowej Konfe-
rencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Dzięki temu Międzynarodowy 
Czerwony Krzyża posiada prawo do inicjatywy w każdym przypadku konfliktu, włącznie 
z konfliktami wewnętrznymi14. 

Ważną rolę w aktywności MCK pełni dyplomacja humanitarna, polega ona na stwo-
rzeniu oraz zapewnieniu funkcjonalności sieci kontaktów, uświadamianiu rządzącym 
oraz społeczeństwu obywatelskiemu ich roli w dziedzinie Międzynarodowego Prawa 
Humanitarnego, szukanie oraz przeprowadzenie szkoleń wśród partnerów lokalnych oraz 
współudział lub samodzielne tworzenie „systemów wczesnego ostrzegania”. Wiele razy 
Międzynarodowy Czerwony Krzyż pełni rolę mediatora w konfliktach zbrojnych, aczkol-
wiek nie angażuje się w konflikty na tle politycznym, jedyną czynnością jaką podejmuje 

12  P. Żarkowski, D. Radziwiłłowicz, Materiał szkoleniowy dla instruktorów do nauczania prawa wojennego, Warsza-
wa 2002, s. 37.

13  Z. Falkowski, Międzynarodowe Prawo…op., cit., s. 114.
14  E. Mikos-Skuza, Wprowadzenie do międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych [w:] K. Lan-

kosz (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, Dęblin 2006, s. 40.
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w takiej kwestii jest mediacja w sprawach humanitarnych15.
W działaniach statutowych MCK mieszczą się także relacje, które łącza Komitet z 

pozostałymi instytucjami krajowymi. Dodatkowo sprawuje odpowiedzialność za to, by 
nowo utworzone instytucje krajowe spełniały kryteria uczestnictwa w Ruchu, a także 
działały zgodnie z jego fundamentalnymi zasadami. Po wydaniu przez MCK pozytyw-
nej opinii instytucja ma prawo ubiegania się o dołączenie do Federacji. Podstawowy cel 
współpracy MCK ze stowarzyszeniami krajowymi to pomoc państwom w wypełnianiu 
ich misji niesienia pomocy humanitarnejna własnym obszarze. Komitet zapewnia stowa-
rzyszeniom krajowym pomoc technologiczną i finansową oraz wspiera podczas rozbu-
dowywania organizacji, umiejętności oraz siatki kontaktów, dzięki czemu mogą wypeł-
niać lepiej swoje cele. W pierwszej kolejności MCK udziela wsparcia stowarzyszeniom 
krajowym podczas niesienia pomocy ofiarom konfliktów i zamieszek, w propagowaniu 
Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz wiadomości o zasadach i aktywności 
Ruchu. Ponadto wspiera łączenie rodzin dzięki międzynarodowej sieci poszukiwawczej 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca16.

Zakres działań MCK wynika z internacjonalnych konwencji odnoszących się głównie 
międzypaństwowych konfliktów zbrojnych. Tymczasem większość reguł prawnych, któ-
re skierowane są do Komitetu zamieszczona jest w czterech Konwencjach genewskich 
z 1949 roku a także Protokołach dodatkowych z 1977 roku. Zakres działań z tych doku-
mentów jest określony w sposób:

bezpośredni – przepisy dokładnie omawiają uprawnienia Komitetu;
pośredni – wykorzystując termin „uznane stowarzyszenia krajów neutralnych”, uka-

zują kompetencje stowarzyszeń humanitarnych bardzo ogólnie, a więc dając korzyści nie 
tylko MCK, ale również innym organizacjom humanitarnym.

Mała ilość przepisów Międzynarodowego Prawa Humanitarnego skierowana jest tylko 
do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Znajdują się pośród nich postanowienia, które 
pozwalają na MCK na stworzenie i kierowanie Centralnym Biurem Informacji, które zbiera 
od stron biorących udział w konfliktach oraz delegatów MCK wiadomości o jednostkach 
chronionych dzięki MPH, jednostkach cywilnych, zwłaszcza osobach internowanych (art. 
140 KG IV) oraz o więźniach wojennych (art. 123 KG III). Cele MCK jako organizacji bio-
rącej odpowiedzialność za funkcjonowanie Centralnego Biura Informacji zostały opisane w 
art. 33 ust. 3 i art. 78 ust. 3 PD I, w nawiązaniu do reguł zarządzania informacjami odnośnie 
jednostek zaginionych oraz nieletnich. Głównym obszarem funkcjonowania Biura jest: po-
szukiwanie jednostek zaginionych, ponowne łączenie rodzin, dostarczanie listów w czasie 
gdynie działają regionalne systemy łączności, pomoc apatrydom, pomoc uciekinierom lub 
jednostkom nieposiadającym dokumentów tożsamości w bezpiecznym dostaniu się do kra-
ju azylu lub repatriacji, wystawianie aktów zgonu lub zatrzymania17.

Podczas wizytacji MCK skupia się głównie na przeciwdziałaniu przemocy i torturo-
waniu jednostek przetrzymywanych, wiele razy przedstawił już swoje stanowisko wobec 
całkowitego zakazania takiego procederu. Główna odpowiedzialność w zwalczaniu prze-
mocy wobec pojmanych opiera się na rządzie, to on odpowiedzialny jest za podjęcie sto-
sownych środków mających na celu powstrzymania przemocy i zniesienie tortur. Tajne 
raporty pisane w czasie wizytacji delegatów MCK a następnie wysyłane do rządów po-

15  W. Czapliński, A. Wyrozumska., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004, s. 629.
16  K. Kędzierski, Poznajmy…op., cit., s.40-41.
17  E. Mikos-Skuza, Status…, op. cit., s. 17, 19.



ARTYKUŁYARTICLES

149

szczególnych państw są w stanie pomóc w utworzeniu dobrej współpracy z Komitetem18.
Przykładem takiego działania może być Republika Południowej Afryki w latach 90, w 

kraju tym doszło do transformacji politycznych co przyczyniło się do powstania licznych 
zamieszek, demonstracji, zatrzymań oraz aktów przemocy. Międzynarodowemu Czer-
wonemu Krzyżowi udało się wówczas stworzyć porozumienie z rządem państwowym 
i otrzymać zgodę na przeprowadzenie wizytacji więzień, a także komisariatów policji, 
gdzie przetrzymywano aresztowanych. Głównym celem Komitetu było skontrolowanie 
humanitarnego traktowania zatrzymanych, pisane przy tych czynnościach raporty przed-
stawiane były władzom państwowym. Apele MCK oraz raporty przyczyniły się wówczas 
do poprawy jakości życia jednostek przetrzymywanych.

Oprócz prawa do przedstawiania inicjatywy humanitarnej, którą, według Konwencji 
genewskich przedstawiać mogą również pozostałe organizacje humanitarne, MCK dys-
ponuje także konkretne kompetencjami. Kompetencje te można przedstawić następująco:

Prawo do rozpoczynania czynności mających na celu pomoc jeńcom oraz osobom 
internowanych, m.in.: prawo umożliwiające kontaktowanie się z reprezentantami jeńców, 
mężami zaufania (art. 79 ust. 1 KG III) oraz komitetami internowania jednostek cywil-
nych (art. 102 ust. 1 KG IV); prawo umożliwiające korespondencje z mężami zaufania 
(art. 81 ust. 4 KG III) oraz komitetami internowanych (art. 104 ust. 3 KG IV); prawo 
umożliwiające uzyskanie spisu oddziałów pracy stworzonych w lokalizacjach interno-
wania ludzi cywilnych (art. 96 KG IV) oraz w obozach jenieckich (art. 56 ust. 3 KG III).

Prawo do inicjowania akcji pomocy osobom cywilnym (art. 59 ust. 2 KG IV) oraz 
prawo umożliwiające komunikowanie się z jednostkami cywilnymi znajdującymi się na 
terenie konfliktu oraz terenach okupowanych (art. 30 ust. 1 KG IV), prawo dające możli-
wość sprawowania kontroli nad dzieleniem pomocy ofiarom konfliktów militarnych (art. 
73 ust. 3 KG III, art. 61 ust. 1 KG IV, art. 109 ust. 3 KG IV).

Prawo do zapewnienia transportu przesyłkompomocy podczas gdy strony konfliktu 
zajmują się działaniami zbrojnymi (art. 75 ust. 1 KG III, art. 111 ust. 1 KG IV).

Prawo do przyjmowania petycji od ludzi, którzy podlegają ochronie (art. 30 KG IV)19. 
Międzynarodowy Czerwony Krzyż posiada również uprawnienia w dziedzinie wyzna-

czania mocarstw opiekuńczych (art. 5 ust. 3 PD I), a także brania na sienie ich funkcji w 
przypadku nie wskazania takiego mocarstwa (art. 5 ust. 4 PD I). Kiedy dochodzi do takiej 
sytuacji Komitet staje się substytutem mocarstwa opiekuńczego oraz otrzymuje możliwość 
dysponowania wszelakimi ze wszystkich przywilejów dostępnych tej instytucji (art. 10 KG 
I-III, art. 11 KG IV). Dodatkowo MCK ma obowiązek troszczenia się o interesy obydwu 
stron konfliktu a zwłaszcza interesy jednostek, dzięki utrzymywaniu łączności oraz dostar-
czaniu wiadomości pomiędzy państwami biorącymi udział w konflikcie oraz dzięki wdraża-
niu oraz pełnieniu kontroli w przestrzeganiu Międzynarodowego Prawa Humanitarnego20.

Mocarstwo opiekuńcze było i jego instytucja była wielokrotnie używana, za przykład 
może posłużyć Szwajcaria w czasie II wojny światowej. Była wtedy ona mocarstwem 
opiekuńczym dl 35 państw, natomiast Szwecja pełniła tą rolę dla 19 krajów. Po roku 
1945 funkcję mocarstwa opiekuńczego wykorzystano tylko kilka razy, miedzy innymi 
w konflikcie sueskim w roku 1956, w trakcie konfliktu między Indiami i Pakistanem w 

18  P. Żarkowski, D. Radziwiłłowicz, Materiał szkoleniowy…op., cit., s. 44-45.
19  Ibidem.
20  P. Grenich, Wdrażanie międzynarodowego prawa humanitarnego, [w:] Międzynarodowe Prawo Humanitarne 

Konfliktów Zbrojnych, Lankosz K., Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2006, s. 195.
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1971, a także podczas wojny o Falklandy/Malwiny w 1982 kiedy walczyły z sobą Anglia 
i Argentyna. Nigdy jednak nie miało miejsce formalne powołanie do życia substytutu 
mocarstwa opiekuńczego, nigdy oficjalnie nie wykorzystano w tym celu MCK ani innej 
organizacji humanitarnej21.

MCK jako organizacja humanitarna posiada sposobność w pośredniczeniu kreowania 
stref zneutralizowanych, tworzonych na obszarach rozgrywania się walki, strefy takie 
maja zapewnić ochronę jednostek rannych oraz cywilów nie uczestniczących w akcjach 
zbrojnych (art. 15 ust. 1 KG IV). W trakcie konfliktów wewnątrz państwowych przywile-
je Komitetu zostają ograniczone do przedstawienia inicjatyw humanitarnych. Według art. 
3 wspólnym dla wszystkich czterech Konwencji genewskich jest: „bezstronna organiza-
cja humanitarna, jak Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, będzie mogła ofia-
rować swoje usługi stronom w konflikcie”. Przez to też konieczne jest zwrócenie uwagi, 
iż art. 3 to jedyny przepisem Międzynarodowego Prawa Humanitarnego wymieniający 
Komitet w ujęciu konfliktu wewnątrz państwowego22.

Ponadto MCK pełni dwie funkcje odnośnie tworzenia, a także regulowania zasad oraz 
norm Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Dotyczą one tworzenie zamysłu umów 
internacjonalnych dotyczących Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz zwołania 
konferencji specjalistów rządowych oraz zaingerowania konferencji dyplomatycznych w 
celu przeanalizowania koncepcji nowych konwencji humanitarnych. Dodatkowo obsza-
rem funkcjonowania MCK jest współorganizowanie konferencji internacjonalnych i pań-
stwowych odnośnie prawa humanitarnego. Angażuje się również działalnością oświatową 
w wojskach oraz szkołach, w dziedzinie znajomości prawa humanitarnego, jego norm i 
zasad, propagując je poprzez szkolenia oraz wykłady, Komitet dąży do dodania MPH do 
kształcenia prawnego, edukacyjnego a także operacyjnego23.

Zakończenie
MCK niesie pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, nawet w naj-

odleglejszych miejscach na świecie. Celem jest zawsze zmniejszenie cierpienia osobom 
chorym i rannym poprzez pomoc medyczną, ofiarowywanie potrzebującym racji żywno-
ściowych, ubrań, przedmiotów pierwszej potrzeby, zapewnienie dostępu do wody pitnej 
i odpowiednich warunków sanitarnych. Ponadto zadaniem MCK jest również propago-
wanie praw humanitarnych na świecie oraz kontrolowanie jakości życia osób zatrzyma-
nych w więzieniach i poszukiwanie osób zaginionych w trakcie zamachów zbrojnych.

Działalność MCK ma na celu także skupienie uwagi władz rządzących, na obowiązek 
brania pełnej odpowiedzialności wobec ludności cywilnej oraz na posiadane zobowią-
zania wobec niej, w szczególności zwracając uwagę na godność ludzką. MCK działa na 
każdym obszarze w którym społeczeństwo cierpi i potrzebuje natychmiastowej pomocy. 
Ponadto nieustannie prowadzone są dyskusje z różnymi działaczami sił zbrojnych i in-
nymi walczącymi grupami, w celu zmniejszenia liczby ofiar konfliktów zbrojnych. 

21  E. Mikos-Skuza, Status..., op. cit., s. 22.
22  Ibidem s. 21.
23  K. Kędzierski., Poznajmy…op., cit., s.40-41.
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Streszczenie:
MCK działa i niesie pomoc wszędzie tam, gdzie występuję cierpienie drugiego czło-

wieka, bez względu na jego rasę, pochodzenie czy wyznawaną wiarę. Poprzez pomoc 
medyczną, dostarczanie racji żywnościowej, ubrań a także zwiększenie dostępności do 
wody pitnej wiele osób udało się uratować od cierpienia a nawet śmierci. MCK podczas 
niesienia pomocy zawsze opiera się na siedmiu fundamentalnych zasadach, które są nie-
zmienne i na które nie mają wpływu panujące ideologie. 

Słowa kluczowe: Międzynarodowy Czerwony Krzyż, prawa człowieka, siły zbrojne, 
pomoc humanitarna

Summary:
The ICRC works and provides help wherever other people suffer, regardless of race, 

origin or confession.Through medical assistance, provision of food rations, clothing, as 
well as increasing the availability of drinking water, many people were rescued from suf-
fering and even death.The ICRC is always based on seven fundamental principles that are 
immutable and are not affected by prevailing ideologies.

Keywords: International Red Cross, human rights, armed forces, humanitarian aid
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ZABAWY DZIECI I DOROSŁYCH NA PODSTAWIE
UTWORÓW LITERACKICH J. I.  KRASZEWSKIEGO 

- WYBRANE ZAGADNIENIA

Ur. 8 marca 1990 roku w Starachowicach. Doktorantka Literaturoznawstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
Jana Pawła II. Zainteresowania naukowe: twórczość literacka polskich pozytywistów (Józef Ignacy Kraszewski, Bo-
lesław Prus, Eliza Orzeszkowa). Autorka artykułów naukowych („»[…] co by Żyd wart był, żeby nie miał policji«. Żydzi 
w twórczości literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego”; „Guwernerzy, guwernantki, nauczyciele… w biografii i 
twórczości literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego”). 

 mgr Małgorzata Penińska - KUL JPII w Lublinie   

Wstęp
Zabawa stanowi „[…] cel gry najprostszej, najlichszej i najwyszukańszej, tysiąc kom-

binacji za sobą pociągającej”1. Uczestniczy w niej „[…] kmiotek, mieszczanin, kupiec, 
szlachcic, pan możny, […] rycerz i prawnik, człowiek światowy i kapłan lub zakonnik, 
uczony i prostak, płeć jedna i druga [...]”2. Nie odmawia również udziału w zabawie 
„[…] wiek dziecinny, średni i podeszły, nie odrzuca późna starość nawet […]”3. Ona 
bowiem uprzyjemnia ludziom sposób spędzania wolnego czasu4, niekiedy pozwala także 
zapomnieć chociażby o zmartwieniach i nieprzyjemnościach zaznawanych od innych – 
nieprzychylnych bądź gderliwych – jednostek każdego nawet dnia5.

Chociaż zmieniają się epoki historyczne, to „[…] każda klasa i warstwa społeczna miała 
właściwą sobie rozrywkę”6. Wszelako niektórzy badacze unaoczniają w swoich pracach 
dotyczących osiemnastowiecznego i dziewiętnastowiecznego życia towarzyskiego różnicę 
pomiędzy zabawą a grą: „Może ściśle biorąc – pisze Łukasz Gołębiowski – gry i zabawy 
należałoby odróżnić i każdą z nich opisać z osobna; lecz ten oddział nader byłby trudnym, 

1  Ł. Gołębiowski, Gry i zabawy różnych stanów. W kraju całym lub niektórych tylko prowincjach, Nakładem Autora, 
Drukiem N. Glücksberga, Warszawa 1831, s. 5.

2  Tamże.
3  Tamże.
4  Zob. Nowy słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002 (hasło: Zabawa, s. 

1209).
5  Kraszewski na przykładzie dziesięcioletniej dziewczynki zamieszkującej u Petroneli ze Zbojewskich Karandasze-

wskiej (Justka. Miniatura z życia powszedniego) pokazuje skłonność dziecka do zabawy pomimo ciążących na nim 
obowiązków domowych oraz niespokojnego temperamentu opiekunki gniewającej się na podopiecznych za najm-
niejsze przewinienia. Tytułowa bohaterka zdecydowała się zerwać kwiaty na łące i wetknąć je we włosy chociaż 
czekała na nią opiekunka, która zachowanie dziewczynki uznała za „[…] nieposłuszeństwo, samowolę i symptom 
zdradzający płochość”. Sędzinka niesłusznie oceniła charakter dziecka. Zerwanie bowiem kwiatów stanowiło 
dziecięcą zabawę – odskocznię od codzienności. Petronela nie rozumiała potrzeb wychowanicy; zapędzała wszyst-
kich podopiecznych do pracy, nie wyznaczając dzieciom czasu na zabawę. Cytat: J. I. Kraszewski, Justka. Minia-
tura z życia powszedniego, „Bluszcz” 1885, nr 1, s. 5.

6  D. Ciukszo, Dziecko w teatrze życia społecznego. Role społeczne dziecka wiejskiego na tle polskiej kultury ludowej, 
Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008, s. 68.
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a może niepodobnym […] wszakże gra wszelka jest, powinna być przynajmniej zabawą i 
nawzajem […]. Niejedna zabawa w grę przechodzi, gdy się do niej pieniężna jakaś wartość 
przykłada, gdy się jakaś nagroda stawi”7. Każda „zabawa przechodzi w grę wtedy, gdy 
uczestnicy rywalizują o nagrodę”8. Ponadto w Praktycznym słowniku wyrazów i zwrotów 
bliskoznacznych również unaoczniono różnice znaczeniowe wyrazów bliskoznacznych 
leksemu „zabawa”9. W pierwszej grupie wyrazów i zwrotów bliskoznacznych wymieniono 
najbliższy synonim zabawy w rozumieniu socjologicznym tego słowa – „bawienie się”10. 
Następny szereg znaczeniowy tworzą dwa wyrazy: „rozrywka”11 oraz „gra”12, a kolejny 
– cztery słowa zapisane w liczbie mnogiej: „figle, psoty, harce, igraszki”13. Synonimy z 
drugiej („rozrywka, gra”)14 i trzeciej grupy znaczeniowej („figle, psoty, harce, igraszki”15) 
powinny być „[…] stosowane wymiennie tylko w niektórych kontekstach i tylko w nie-
których znaczeniach […]”16. Przekładając teorię słownikową na praktyczne użycie syno-
nimów w kontekście zabawy: dziecięcego skakania przez sznurek bądź kij17 nie należy 
nazywać psotą czy też figlem z powodu zarezerwowania tychże pojęć dla „zabawnego 
czynu, postępku mającego na celu rozśmieszenie kogoś, wywołanie wesołości”18. Dzieci 
bawią się, skacząc przez sznurek; nikogo nie próbują swym zachowaniem rozśmieszyć. 

Warto zwrócić uwagę na istnienie szeregu czynności młodego człowieka – wykonywa-
nych przez niego w wolnym czasie – niosących ze sobą wartości edukacyjne. Należeć do 
nich będą zabawy studenckie uczące młodzież cierpliwości lub zręczności: szubieniczka, 
kardynały, forteca, łamigłówka19. Oprócz nich wyróżnia sia zabawy zmuszające młodego 
człowieka do ruchu, jak choćby: bieganie do mety, musztra, walka na kije, piłka (chwyt-
ka), huśtawka, śnieżki, skakanie przez sznurek20. Osobną grupę zabaw tworzą gry typowo 
dziewczęce: kuchnia, od kącika do kącika, bukiet, trawki wiązanie, zajączek, na wyścigi, 
nawlekanie kwiatów21. Niektóre zabawy chłopięce przeszły do zabaw dorosłych: piłka 
(chwytka), walka na kije, śnieżki, huśtawka, bieganie do mety, kręgle, musztra22.

Każdy stan społeczny – należy powtórzyć – posiadał własne zabawy. W salonach po-

7  Ł. Gołębiowski, dz. cyt., s. 6.
8  D. Ciukszo, dz. cyt., s. 68.
9  D. Latoń, A. Latusek, R. Tokarczyk, Praktyczny słownik wyrazów i zwrotów bliskoznacznych, Wyd. Zielona Sowa, 

Kraków 2002 (hasło: Zabawa, s. 286).
10  Tamże.
11  Tamże. Rozrywkę w dziewiętnastym wieku rozumiano jako: „1) rozerwanie umysłu, zabawa dla dania odpoczynku 

głowie pracującej ustawicznie lub też zajętej jaką myślą smutną; 2) przestarzale: przytomność umysłu, roztargnie-
nie, rozsadek, bystrość. Słownik języka polskiego, t. 2, Wydanie, nakład i własność M. Orgelbranda, Wilno 1858 
(hasło: Rozrywka, s. 1399).

12  D. Latoń, A. Latusek, R. Tokarczyk, dz. cyt. (hasło: Zabawa, s. 286). Gra oznacza: „1) zabawę, rozrywkę; 2) 
sposób, jakim kto gra; 3) ogół kart przychodzących do ręki gracza; 4) sposób grania na jakim instrumencie muzy-
cznym lub aktora w danej roli; 5) figurycznie: zamiast główna rzecz, interes, to o co idzie”. Słownik języka pol-
skiego, t. 1, Wydanie, nakład i własność M. Orgelbranda, Wilno 1856 (hasło: Gra, s. 367).

13  D. Latoń, A. Latusek, R. Tokarczyk, dz. cyt. (hasło: Zabawa, s. 286).
14  Tamże.
15  Tamże.
16  A. Latusek, Wstęp do: D. Latoń, A. Latusek, R. Tokarczyk, dz. cyt., s. 5.
17  To jedna z gier studenckich polegająca na przeskakiwaniu kija lub sznurka. Zob. Ł. Gołębiowski, dz. cyt., s. 19.
18  Słownik wyrazów obcych, red. E. Sobol, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002 (hasło: Figiel, s. 336). Natomiast 

figiel w liczbie mnogiej oznacza: „figlowanie, dokazywanie”. Tamże.
19  Zob. Ł. Gołębiowski, dz. cyt., s. 23-25.
20  Tamże, s. 14-23.
21  Tamże, s. 26-28.
22  Tamże, s. 19-23.
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wodzenie zabawy zależne było od „wodzireja zabawy”23, który „[…] zachęcał do wspólnej 
rozrywki, instruował o regułach i proponował nowe zabawy, gdy zgromadzeni zaczynali 
się nudzić”24. Popularnością wyższych klas cieszyła się: wyrocznia, filtr salonowy, zmiana 
imion lub nazwisk, porównania, skrzydlaty pieniądz, szarady żywe, aforyzmy, sekretarz, 
mączka, mistyfikacje, latarnia magiczna, przysłowia nieme25. Oczywiście rozrywki salo-
nowe były przeznaczone dla osób dorosłych. Dzieci rodziców należących do wyższych 
i średnich klas społecznych miały własne zabawy: ślepą babkę (zmrużka, mżynka), ciu-
ciubabkę, derkacza, zajączka26. Niektóre z dawnych zabaw dziecięcych przetrwały – w 
zmienionej formie – do dzisiejszych czasów. Obecna forma bierek „[…] polegająca na 
usuwaniu, wybieraniu patyczków bez poruszania innych”27 pochodzi z „gry kmiotków i 
niższych stanów”28, w której „[…] robiono z kory cienko krajanej rozmaite figury, nadając 
im nazwiska różne: króla, ekonoma, pana, wójta, gospodarza, parobka itp. Każda z nich 
miała oznaczoną wartość; kilku chłopaków stojąc blisko siebie, kładło te figurki na dłonie 
i rzucało je w górę, a potem odwrotną stroną ręki je chwytało; kto najznakomitszą figurę 
złapał, ten wygrywał”29. Zabawa wiejskich dzieci nazywana także bierkami miała inne 
zasady30, ale podobnie do współczesnych bierek dawne figury składające się na „patyczki” 
posiadały rozmaite wartości „liczbowe” decydujące o zwycięstwie w zabawie. Obecnie 
poszczególne bierki różnią się od siebie kolorem oraz wykończeniem przedstawiającym: 
oszczep, wiosło, bosak, harpun, trójząb. Chociaż bierki pozbawiono charakteru stanowego 
(bezpośredniego odwołania do różnych przedstawicieli klas społecznych), to kształty da-
nych bierek przywołują rozmaite pozycje i funkcje człowieka w społeczeństwie (oszczep 
– wojownika, wiosło – rybaka) czy bóstwa w mitologii greckiej (trójząb – Posejdona)31.

Wśród zabaw towarzyskich ludzi dorosłych znajdują się wszelkie gry karciane, a mię-
dzy nimi – hazardowe32. Karcianym rozrywkom oddawali się w dziewiętnastym wieku 
„[…] wszyscy od ucznia, przez parobka i stangreta, aż do jaśniepana. I nie byłoby w tym 
nic złego, gdyby nie fakt, że często grano o duże pieniądze, a długi karciane stanowiły po-

23  A. Lisak, Życie towarzyskie w XIX wieku, Bellona, Warszawa 2013, s. 177. Wodzirejem nazywano także człowieka 
„[…] prowadzącego tańce na zabawach, na balach dyktującego układ korowodu, kolejność figur w tańcu”. Nazy-
wanie osoby wodzirejem – należy zauważyć – w innych sytuacjach niż związanych z balem czy taneczną zabawą 
jest umownym stwierdzeniem ludzi należących do dobrego towarzystwa. Definicję wodzireja podaję za Słownikiem 
języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1978 (hasło: Wodzirej, s. 743).

24  A. Lisak, dz. cyt., s. 177.
25  Tamże, s. 178-186.
26  Ł. Gołębiowski, dz. cyt., s. 68-72.
27  Nowy słownik języka polskiego… (hasło: Bierki, s. 52).
28  Ł. Gołębiowski, dz. cyt., s. 63.
29  Tamże, s. 64-65.
30  Obecna forma bierek przypomina także grę zręcznościową – kardynały. Owa zabawa polegała na rozrzuceniu drewn-

ianych „patyczków” różniących się od siebie wyglądem a posiadających taką samą długość w jeden stosik, z którego 
starano się podnosić drewienka w ten sposób, żeby nie poruszyć innych. Podobnie jak współczesne bierki „patyczki” 
miały różną wartość liczbową. Najbardziej cenionym drewienkiem – przez uczestników zabawy – był kardynał, za 
którego można było uzyskać 60 punktów; za wyciągniecie „patyczka” zwanego królem otrzymywano – 40 punktów, 
hetmana (zależnie od wielkości buławy) – 20 lub 12, piłki – 10, szabli – 8, łopaty – 3. Liczba drewienek o najwyższej 
liczbie punktów (kardynał, król) była pojedyncza. Najwięcej było „chłopków” (dwudziestu czterech), za których 
uzyskiwano jedynie pojedynczy punkcik. Informację o kardynałach podaję za Gołębiowskim (Tamże, s. 24-25).

31  Współczesne nazwy niektórych bierek (trójząb, harpun, wiosło) odwołują się do semantyki wodnej. Trójzębem nazy-
wano bowiem „harpun do chwytanie większych ryb, do dziś używany przez rybaków Morza Śródziemnego i gdzie in-
dziej; trójzębna włócznia; mit. gr. symbol i broń Posejdona (Neptuna), symbol władzy nad morzami, np. w wizerunkach 
Brytanii”. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Oficyna Wydawnicza Rytmy, Warszawa 2003, s. 1338.

32  Ł. Gołębiowski, dz. cyt., s. 37-56.
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ważną rubrykę w domowych wydatkach”33. Powszechność rozrywek karcianych ukazuje 
w swych dziełach literackich Józef Ignacy Kraszewski, w którego powieściach nawet 
małe dziewczynki bawią się kartami: „Na niej [kanapie – MP] siedziała dziewczynka 
mogąca mieć lat sześć lub siedem, zajęta kładzeniem kart na stoliku”34. Czy dziecięcy 
bohaterzy Kraszewskiego bawią się także w inne zabawy niż karciane? Czy zabawy wy-
mieniane przez Gołębiowskiego w pracy Gry i zabawy różnych stanów. W kraju całym 
lub niektórych tylko prowincjach można odnaleźć w tekstach literackich Bolesławity? Co 
charakteryzuje zabawy dziecięce ukazywane w jego powieściach? Czy dorośli bohaterzy 
chętnie uczestniczą w jakichś zabawach urządzanych na powietrzu? Niniejszy artykuł 
naukowy poświęcono zabawom dziecięcym i dorosłym – z wyłączeniem karcianych roz-
rywek – ukazanym w twórczości literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego35.

Dziecięce zabawy
Dziecko zaczyna się bawić już w wieku niemowlęcym36. Pierwsze zabawy dziecięcia 

polegają – trzeba zauważyć – na naśladowaniu zachowania rodziców bądź opiekunów: 
pociecha widząc klaszczącego przed sobą człowieka, wykonuje podobne do niego ruchy 
rękoma37. Zatem uwaga dziecka koncentruje się na rodzicu, który dostarcza mu bodźców 
akustycznych i ruchowych do prawidłowego rozwoju organizmu dokonującego się po-
przez zabawę. Niemowlaka interesują także własne rączki z powodu ich łatwej dostęp-
ności (niedalekiej odległości od pola widzenia), co sprzyja poznawaniu za pomocą nich 
rzeczywistości38. Podobnie do niemowlęcia bawiącego się rączkami i nóżkami kilkulet-
nie dziecko samo wykonuje czynności sprawiające mu przyjemność. Należeć do nich 
będzie chociażby ciągnięcie rodzica za wąsy: „Wojtek siedział w ganku; na kolanach, 
jak zwykle przez pół dnia, trzymał swą towarzyszkę Emilkę, która go za wąsy nielitości-
wie ciągnęła; niańka stała naprzeciw niego, śmiejąc się, a dalej trochę piękna Terenia na 
krzesełku z kołyską leżąc, przerzucała dziennik mód i spoglądała z uśmiechem na męża i 
dziecko”39. Emilka nie ciągnie rodzica za wąsy ze złości – to dla niej zabawa. Zachowanie 
dziewczynki rozśmiesza jej opiekunkę i wprawia w zachwyt ojca. Uwielbia on córeczkę, 
z którą spędza wiele godzin dziennie na zabawie. Wszelako trzymanie małego dziecka 
na kolanach w ogóle przez rodzica – ojca lub matkę – należy do rzadkości w dziewiętna-
stowiecznym społeczeństwie. W twórczości literackiej Kraszewskiego nie tylko brakuje 
dziecięcych zabaw, ale samych kilkunastomiesięcznych postaci. W powieściowych do-
mach arystokratycznych, szlacheckich i mieszczańskich niezmiernie rzadko pojawiają 
się – w opisach rodzin czy zdarzeń – informacje o dzieciach oraz kobietach spodziewają-
cych się przyjścia na świat potomka. Takie wiadomości znajdują się jedynie w kilkunastu 
utworach literackich: Bożej czeladce, Bożej opiece, Braciach rywalach, Cichych wodach, 
Dwóch światach, Dziwadłach, Jasełkach, Justce, Kopciuszku, Macosze, Na Polesiu, Nad 
Sprewą, Niebieskich migdałach, Panu i szewcu, Resztkach życia, Rodzeństwu, Sierocych 

33  A. Lisak, dz. cyt., s. 191.
34  J. I. Kraszewski, Ciche wody. Powieść współczesna, t. 1, Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, Wilno 1881, s. 66.
35  Karcianym rozrywkom poświęciłam osobny artykuł naukowy: Karciane rozrywki w twórczości literackiej Józefa 

Ignacego Kraszewskiego (w druku).
36  Zob. Ł. Gołębiowski, dz. cyt., s. 7.
37  Tamże.
38  Pisze o tym chociażby: H. Murkoff, Pierwszy rok życia dziecka [tłum. M. Hermanowska], wyd. 5, Dom Wydawnic-

zy Rebis, Poznań 2019, s. 298.
39  J. I. Kraszewski, Ktoś. Powieść współczesna, „Bluszcz” 1884, s. 216.
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dolach, Złocie i błocie, W pocie czoła. Wśród nich mieszczą się dzieła przedstawiające 
społeczną sytuację dziecka, w których „[…] zaprezentowane zostają cierpienia istot bez-
silnych [dzieci – MP], zagubionych w nieznanym im i zawsze przerażającym świecie lu-
dzi dorosłych”40. Tak dzieje się w Sierocych dolach, ale także Justce. O ile w pierwszym 
utworze literackim Bolesławita opisuje historię rodzeństwa (trzynastoletniego chłopca 
i ośmioletniej dziewczynki) wziętego na wychowanie przez krewnych po śmierci jedy-
nego ich opiekuna – ojca, to w drugim przedstawia dzieje dziesięcioletniej dziewczynki 
– sieroty przebywającej w domu wdowy Petroneli ze Zbojewskich Karandaszewskiej 
nieświadomie znęcającej się – można powiedzieć – nad podopiecznymi: „[…] w pożyciu 
powszednim temperament czynił ją nieznośną. Potrzebowała dla konkokcji gniewać się, 
wykrzyczeć, wydąsać, a czasem dochodziła do tego stopnia rozdrażnienia, iż bezbronne 
dziewczęta […] poszturchała”41. Dziewczynka nie rozumiała zachowania opiekunki; czu-
ła się nieustannie krzywdzona przez Karandaszewską, czego konsekwencją było opusz-
czenie przez dziecko mieszkania znienawidzonej przez siebie „dobrodziejki”42. Nim do 
tego doszło, dziewczynka zrywała kwiaty na łące i wplatała je sobie we włosy43.

Po ucieczce zabawy Justki zostają jedynie zasygnalizowane w tekście słowami: „[…] 
potem musiała pobawić się z nimi [dziećmi – MP], choć ochoty do tego nie miała”44; „[…] 
dzieci z dworu nadbiegły i wyzywały ją z sobą do zabawy”45. Nie wiadomo jak wyglądała 
zabawa bohaterki z młodszymi od siebie dziećmi. Brak opisu dziecięcej swawoli – po 
opuszczeniu domu Karandaszewskiej – wynika nie tylko z tego, że zrywanie kwiatów 
na dworze okazało się przyczyną kolejnego nieporozumienia między wychowanicą a jej 
opiekunką (było zatem ważniejsze od innych zabaw), ale także z maniery Kraszewskiego 
podnoszącego poprzez podanie kilku szczegółów dotyczących zabawy dziecięcej róż-
nych kwestii pedagogiczno-społecznych czy też obyczajowych. Wielogodzinne zabawy 
ojca z dzieckiem (Ktoś) podkreślają charakter rodzica, dla którego rodzina jest najważ-
niejszym skarbem. Trzymanie dziecka na kolanach przy obcych ludziach (przypadko-
wych świadkach życia domowego) pokazuje również istnienie – w dziewiętnastowiecz-
nym społeczeństwie – rodzin nieukrywających najmłodszych konsolacji przed gośćmi. 
Wówczas panowała zagraniczna metoda wychowywania młodego pokolenia całkowicie 
odseparowująca potomstwo od dorosłych: „Z dwóch bon jedna tylko czasem się prze-
mykała przez salon, gdyż tu, obyczajem zagranicznym, dzieci w ogóle trzymane były po 
kątach i nie wychodziły przy obcych. Nawet stół miały osobny”46. Rodziny szlacheckie – 
nienaśladujące arystokracji – były wyłączone z ukrywania przed ludźmi potomstwa. Nie 
wstydziły się z nimi bawić i nie traktowały wyniośle kobiet pomagających – odpłatnie 
– w opiece nad dziećmi47. Ludzie wyższych klas społecznych, nieposiadający rodziny, 

40  S. Burkot, Kraszewski. Studia historycznoliterackie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1988, s. 205.
41  J. I. Kraszewski, Justka…, nr 1, s. 5.
42  Kraszewski na przykładzie tytułowej bohaterki pokazuje indywidualizm każdego dziecka. Niektóre z nich będą 

dużo wrażliwsze od rówieśników. Nieznane słowa użyte w stosunku do nich wywołają – czego dowodzi rozpacz 
Justki – rozgoryczenie czy też poczucie niezawinionej krzywdy. Dziecko ocenia bowiem rzeczywistość inaczej od 
człowieka dorosłego. Wszakże to na osobie pełnoletniej spoczywa odpowiedzialność za szczęście i prawidłowy 
rozwój psychiczny i moralny powierzonego mu w opiekę dziecka.

43  Piszę o tym w przypisie piątym do niniejszego artykułu naukowego.
44  J. I. Kraszewski, Justka…, nr 2, s. 12.
45  Tamże, s. 13.
46  Tenże, Rodzeństwo. Obrazek współczesny, t. 2, Nakładem Wydawnictwa „Dziennik Powieści”, Kraków 1884, s. 28.
47  Szerzej na temat płatnych nauczycieli: G. Karłowska, M. Nawrot, Charakterystyka zbiorowości nauczycieli 
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kilkuletnie dzieci widywały przede wszystkim na ulicy: „Malwina w prostocie ducha 
chciała się przed nim [szwagrem – MP] pochwalić dziećmi. Dla niego był to widok… 
osłupiający – nie widywał dzieci oprócz bosych na ulicy. Starszy synek śpiący w kolebce, 
przypominał Leonowi jakiś obrazek na wystawie; ten wydawał mu się artystycznie ładny. 
Z kułaczkiem różowym pod głową, spał zmarszczony dzieciak tak smaczno, tak moc-
no, że go ani światło, ani szmer nie przebudził”48. Zszokowanie mężczyzny widokiem 
maleńkich dzieci u szlachcica potwierdza – trzeba zaznaczyć – niewidywanie żadnych 
konsolacji w dotychczas odwiedzanych przez bohatera domach arystokratycznych.

Nieopisywanie przez Kraszewskiego dziecięcych zabaw arystokratycznych potomków 
wynika z braku kilkuletnich chłopczyków i dziewczynek w powieściach, gdzie zdarzenia 
umiejscowione zostały pośród wyższych warstw społecznych. W salonach, w których 
spotykają się arystokraci nie ma – co widać w Złocie i błocie – żadnych małych dzieci. 
Natomiast starsze potomstwo oswobodzone przez rodziców z nadzoru opiekunek czy też 
guwernerów szuka towarzyszy do zabawy w innych klasach społecznych (Boża opieka). 
Wszelako inicjowanie zabawy międzyklasowej spoczywa na potomku szlacheckiej czy 
też magnackiej rodziny. Osoba położona od niego niżej społecznie podporządkowywała 
się zwyczajowo jego zachciance. Zabawa dzieci nierównych klasowo unaoczniała różni-
ce stanowe: „Tylko com – opowiada chłopski wychowanek – na gościniec podle dworu 
wstąpił, leci panicz naprzeciw: – Chodź się bawić. – Zdjąłem czapkę jak należy i mó-
wię: – Niech panicz przebaczy na mnie nie do zabawy pora, bom zmęczony i w domu 
robota jest. – Musisz ty łotrze – zawołał panicz – ja ci każę. Zaraz mi tu w rów, stań na 
czworakach, siądę na grzbiet i poganiać będę, pojadę na tobie. – Jeszcze czego nie stało? 
– rzekłem – toż panicz żartuje, albom to ja zwierzę, aby ludzie na mnie jeździli. Takim 
ja człek, jak i panicz, nie przymierzając. – Mówiłem to w żartach, a co jemu się nie po-
dobało. – Jak ty śmiesz gadać, zawołał, żeś ty taki człek jak ja? Jam pan, szlachcic – a 
tyś truteń, chamska krew, przybłęda jaki”49. Panicz chciał jeździć na chłopcu wiejskim 
niczym na koniku, co nie spotkało się z jego aprobatą. Bohater uważał bowiem zabawę w 
jeźdźca i konika za poniżającą dla siebie: „[…] albom to ja zwierzę, aby ludzie na mnie 
jeździli. Takim ja człek, jak i panicz, nie przymierzając”50. Nie był – jak wyjaśniał pa-
niczowi – zwierzęciem, a człowiekiem. Chociaż rozumiał różnicę warstwową istniejącą 
między nim a szlacheckim dziedzicem, czego dowodzi postawa bohatera spotykającego 
na swej drodze panicza, to zauważał również podobieństwo wszystkich wieśniaków i 
szlachciców (czy szerzej: ludzi z różnych warstw społecznych) we wspólnym należeniu 
do jednego gatunku istot żywych – Homo sapiens. Chłopski wychowanek nie zgodził 
się na zabawę, czego rezultatem było niezadowolenie panicza wyrażone uderzeniem to-
warzysza. Ów nie pozwolił jednak bezkarnie chłopcu podnosić na siebie ręki i „[…] go 
chwycił za czub, natarł mu go dobrze”51. Chłopskiego wychowanka schwytano i przysą-
dzono mu chłostę, przed wykonaniem której uciekł: „[…] niesłychanemu zuchwalstwu i 
śmiałości dziecka niepomiernie się dziwowano, łamiąc ręce i lamentując nad tą zgubioną 

domowych w Królestwie Polskim w świetle literatury wspomnieniowej i pamiętnikarstwa, „Acta Universitatis 
Nicolai Copernici. Pedagogika” 2004, z. 23, s. 65-94; D. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce, wyd. 2, 
Wyd. Poznańskie, Poznań 2006, s. 205-211.

48  J. I. Kraszewski, Złoto i błoto. Powieść współczesna, t. 3, Nakładem Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Lwów 
1884, s. 55.

49  Tenże, Boża opieka. Powieść osnuta na podaniach XVIII wieku, Nakładem F.H. Richtera, Lwów 1873, s. 10.
50  Tamże.
51  Tamże.
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duszą głupiego Janka, który dla swojego dobra uchłostać się nie dał […]”52. Panicz – nie-
jednokrotnie –przymuszał wiejskiego chłopca do bawienia się z nim. Ten bezskutecznie 
skarżył się do dworskich ludzi na nieodpowiednie zachowanie pańskiego dziecka pod-
czas zabawy, ale za każdym razem zostawał przez nich przeganiany a nawet zdarzyło 
się kopnięcie bohatera przez dworaka. Zabawa bowiem w jeźdźca i jego konia miała 
miejsce także przed opisywanym zdarzeniem, podczas którego sierota wyraził – słowami 
i rękoma – niezadowolenie z proponowanej zabawy. Bohater nie odmawiał wcześniej 
wcielania się w konia, ale uprzykrzyło mu się nieustanne szarpanie włosów podczas za-
bawy i ciągłe ubijania nogami boków. Panicz siadywał bowiem chłopcu i kierował nim 
– uderzeniami w żebra – niczym wierzchowcem.

Zabawa w jeźdźca i konia, gdzie zawsze jeźdźcem jest osoba z wyższego stanu spo-
łecznego, a wierzchowcem – niższego, ukazuje kilka rzeczy. Po pierwsze: traktowanie 
włościan przez właścicieli ziemskich. Nie widzieli w nich ludzi stworzonych na Boże 
podobieństwo, lecz zwierzęta, nad którymi otrzymali władzę. Po drugie: całkowite pod-
porządkowanie się wieśniaka szlachcicowi. Chłop nie myślał o przeciwstawieniu się w 
czymkolwiek właścicielowi ziemskiemu; pozwalał sobą całkowicie kierować. Po trzecie: 
stan umysłu włościan. Potrzebowali kierownika czy też przewodnika z wyższej klasy 
społecznej, bo samodzielnie nie potrafili podejmować korzystnych dla siebie decyzji. Ich 
myślenie podyktowane jest wielowiekowym – niemal poddańczym czy niewolniczym 
– służeniem dworowi. Dworacy (nie tylko chłopi) oburzali się na chłopca niechcącego 
brać udziału w zabawie z paniczem z powody przyjmowania pokornej postawy wobec 
zachcianek państwa. Dziecko według nich nie powinno było zareagować na wymierzoną 
mu karę przez panicza za nieposłuszeństwo. Ludzie niższych stanów społecznych przy-
zwyczaili się do zachowywania bierności w kontaktach z państwem. Z bohatera chciano 
uczynić „głupiego”53, by niedorozwojem psychicznym uchronić dziecko przed otrzyma-
niem – za podniesienie ręki na panicza – chłosty. 

Niezgoda wiejskiego wychowanka na bycie koniem w zabawie służy Kraszewskie-
mu nie tyle do ukazania buntu wieśniaków przeciwko władzy właścicieli ziemskich, co 
odsłonięciu pochodzenia chłopca. Nie urodził się on chłopem, a wojewodzicem. Czuł 
się zatem równy paniczowi chociaż własna przeszłość była przed nim samym ukryta54. 
Argumentacja bohatera podczas rozmowy z paniczem a później z dworakami i rodzicami 
poturbowanego przez niego chłopca pokazała rozwinięcie się umysłu wiejskiego wycho-
wanka ponad środowisko, w którym mieszkał. Nazywano go w nim „głupim Jankiem”55 
choć w rzeczywistości był od niego rozsądniejszym. Bohater zgadzał się na zabawy z 
paniczem do momentu zrozumienia przez siebie niedogodności zajmowania w niej po-

52  Tamże, s. 7.
53  Przybrana matka chłopca słowa wychowanka argumentującego przyczyny uderzenia przez niego panicza próbowała 

wytłumaczyć państwu nierozwinięciem umysłu bohatera: „Na miłość Chrystusa Pana, ojcze, panie! a toć przecie 
najlepszy dowód, że głupi! – zawołała Hruzdzina – Czyżby rozumny śmiał sam na siebie świadczyć…”. Tamże, s. 5.

54  Bohater miał tylko jedno wspomnienie z dzieciństwa: jak zmieniano mu w wieku czterech lat odzienie z czerwo-
nego, lekkiego materiału na grubą sukmanę chłopską.

55  Chłopca wielokrotnie nazywano „głupim Jankiem”. Owo sformułowanie jest „powszechnie używanym epitetem 
przysłowiowym”. Imię Jan występuje w kilkunastu powiedzeniach i zwrotach przysłowiowych, jak choćby: „Bywał 
Janek u dworu, wie, jako w piecu palą”, „Co wolisz, Jasiu: czy kontusik, czy żupanik? – Ja wolę i kontusik, i żupanik”, 
„Czego się Jaś nie nauczy, Jan nie będzie umiał”, „Idź tam Janie, gdzie masz powołanie”, „Jaki Jasiek, taki Stasiek”, 
„Kto o Janie, kto o dzbanie”, „Nie nowina Jaśkowi bieda”. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, 
pod red. J. Krzyżanowskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1969 (hasło: Jan, s. 823-825).
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zycji zwierzęcia. Panicz nie jeździł nigdy na prawdziwym wierzchowcu, a wyłącznie na 
człowieku56. Zabawa w jeźdźca oraz jego konia nabiera zatem znaczenia wielowymia-
rowego. Dziecięca zabawa jest jedynie rozrywką dla panicza, któremu nie odmawiano 
uczestnictwa własnego w wymyślanych przez niego zabawach. Nie znał on życia wie-
śniaków skoro żądał od napotykanego na drodze wiejskiej dziecka natychmiastowego 
podporzadkowania się jego zachciance. Nie rozumiał, że chłopiec musiał pracować w 
domu i na polu. Nie miał beztroskiego życia takiego jak konsolacja właścicieli ziem-
skich. Niezajęcie miejsca konia w zabawie uwydatnia także różnice w wychowywaniu 
chłopskich oraz pańskich dzieci. Potomstwo wieśniaków zabawy musiało odkładać do 
momentu wykonania przez nich wszystkich obowiązków domowych. Po pracy na polu – 
innymi słowy – nie było spoczynku, lecz zajęcia do wykonania jeszcze w domu. Zabawa 
z paniczem była jedynie rozrywką dla możnego dziecka, bo dla wieśniaka dodatkowym 
ciężarem. Nie była to dla niego radość czy też chwila wytchnienia od ciężkiej pracy 
na polu, czego można by spodziewać się po typowej zabawie dwóch chłopców. Zado-
wolenie obu stron możliwe jest jedynie podczas zabaw dzieci pochodzących z jednej 
warstwy społecznej. Niektóre z nich znajdują radość z prostych zabaw odbywających 
się na powietrzu, takich jak choćby gra w piłkę: „[…] napotkałem – wspomina bohater 
Resztek życia – naprzód kilku mojego wieku dzieciaków ochoczo i wesoło bawiących się 
w piłkę. Śmiechy ich i wesele wstrzymywały mnie, i stanąwszy z boku nieco, jąłem się 
przyglądać zabawie, której nigdym jeszcze nie kosztował. Świat to był dla mnie nowy, 
bom oprócz wychudłych pastuszków wiejskich, do których zbliżyć się nie miałem czasu, 
nie znałem nigdy rówieśników, a wesołości i śmiechu niewiele się w życiu napatrzył”57. 
Zabawę chłopców obserwował dziesięcioletni sierota, któremu beztroskie dzieciństwo – 
jakie podług niego mieli chłopcy grający w piłkę – było całkowicie nieznane. Obraz we-
sela dzieci przyniósł mu refleksję, iż „[…] oprócz nędzy jest jeszcze coś na świecie… że 
są sieroty, którymi się ktoś opiekuje i dzieci niegłodne”58. Patrząc na zabawę chłopców, 
bohater zyskiwał nadzieję, że także on znajdzie w przyszłości opiekuna. Widok rozba-
wionych dzieci znajdujących się przed miastem, którego zabudowania chłopca przera-
żały, dostarczał sierocie odwagi do przekroczenia bramy. Bohater nie śmiał dołączyć do 
zabawy rówieśników, bo nigdy wcześniej z nikim się nie bawił: „[…] nie znałem nigdy 
rówieśników, a wesołości i śmiechu niewiele się w życiu napatrzył”59. Nieśmiałość w 
nawiązaniu samemu znajomości z chłopcami (dołączeniu do zabawy; zapoznaniu się z 
rówieśnikami) wynika z przeszłości bohatera muszącego – od maleńkości – pomagać we 
wszystkich czynnościach słabowidzącemu dziadkowi oraz wysłuchiwać żalów opiekuna 
na brak miłosierdzia ludzkiego. Sierocie do rozweselenia wystarczyło patrzenie na radość 
rówieśników. Nieznajomość zabaw dziecięcych przez bohatera pokazuje dramat dzieci 
wychowanych w domostwach położonych w znacznej odległości od innych ludzi, u któ-
rych znajdowaliby się potencjalni towarzysze pacholęcych rozrywek. Brak kontaktu z 
nimi oraz czasu na zaznajomienie się z pastuszkami wykreowało w chłopcu wyobrażenie 
dzieciństwa każdego człowieka niemające za dużo wspólnego z rzeczywistością. Dopiero 
zmiana miejsca zamieszkania i zobaczenie na własne oczy innych dzieci dało bohaterowi 
erudycję na temat życia rówieśników, tak innego od jego własnego.

56  W powieści brak informacji o zajęciach panicza poza zabawą z Janem w jeźdźca i jego wierzchowca.
57  J. I. Kraszewski, Resztki życia. Powieść, t. 3, Nakładem Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Lwów 1875, s. 25.
58  Tamże.
59  Tamże.
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Dzieci nie potrzebują wyszukanych zabawek, do których należeć może – pod niektó-
rymi względami – zwyczajna piłka60, bo potrafią sobie same znaleźć ciekawe zajęcia na 
dworze: „[…] budowanie ze starych cegieł chaty i zbieranie ślimaków nad stawem”61. O 
ile w piłkę grają jedynie chłopcy, to przenoszeniem ślimaków w jedno miejsce zajmuje 
się chłopiec i dziewczynka (Resztki życia). To samo dotyczy budowania z cegieł domu, 
którego podejmowały się obie płcie62. Zabawy na powietrzu – z daleka od dorosłych 
– zbliżało do siebie dzieci mogące w przyszłości żywić nadzieję na zawarcie związku 
małżeńskiego. Bohaterka bawiąca się w przeszłości z chłopcem wracała – w życiu do-
rosłym – do wspomnień z dzieciństwa. One bowiem stanowiły dla niej odskocznię od 
codzienności, w której znajdował się ojciec mający problemy z nadużywaniem alkoholu. 
Zabawy dziecięce nad stawem były nienadzorowane przez opiekunów z powodu nie-
zainteresowania rodzica córką oraz niepełnosprawności ojca w przypadku chłopca. Nie 
wiadomo przyczyn zawiązania znajomości pomiędzy chłopcem a dziewczynką w prze-
szłości. Najprawdopodobniej dzieci były w podobnym do siebie wieku, co niewątpliwie 
zachęciło ich do spędzania czasu na wspólnych zabawach. Innych dzieci w mieście, do 
którego przybywały osoby na dokończenie żywota ziemskiego, mogło także nie być za 
dużo63. Wspólna zabawa w dzieciństwie połączyła ze sobą – węzłem przyjaźni – osoby 
stojące w społeczeństwie na przeciwnych sobie krańcach. Chłopiec był synem szanowa-
nego przez wszystkich mieszkańców człowieka, a dziewczyna – pijaka.

Wspólne spędzanie czasu na zabawach w dzieciństwie pozwala kontynuować znajo-
mości w dorosłości. O ile jedynacy (-czki) towarzystwa do zabawy muszą poszukiwać u 
sąsiadów, to rodzeństwo może bawić się razem (Bracia rywale). Ślimaki ze względu na 
swoją budowę (chowające się czułki) przykuwają uwagę dwóch chłopców: 

„[…] mnóstwo ślimaków dostarczało przedmiotu do ciekawych obserwacji. Brano 
jednego z nich i przemawiano doń wedle starej formuły: 

»Ślimak, ślimak wystaw rogi.
Dam ci grosz na pierogi…«.
Ślimak z wolna wysuwał rogi spod skorupki i dostawał po nich gałązką, czym skon-

fundowany, na nowo uciekał, cały chowając się w swym domku”64.
Przemawianie do ślimaka w celu ukazania przez niego – uprzednio schowanych – 

czułek należy do popularnych zabaw także w obecnych czasach65. Chłopcy oprócz ob-
serwowania reakcji mięczaka na uderzenie w czułka spędzali wolne od nauki chwile na 
innych interesujących ich zabawach, jak choćby: ganianie się, granie w piłkę, ciągnięcie 
za sznury dzwonu kościelnego. Rodzeństwo interesowało wszystko począwszy od stwo-
rzeń pływających w sadzawkach (karasi, linów), po opuszczone bądź rzadko odwiedzane 

60  Dla dzieci nieznających zabawy piłka będzie stanowiła niezwykły – wręcz niespotykany – przedmiot. O 
dziecięcych zabawkach: J. Bujak, Zabawki w Europie. Zarys dziejów – rozwój zainteresowań, Nakładem Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Kraków 1988; K. Kabacińska, Zabawy i zabawki dziecięce w osiemnastowiecznej Polsce, 
Wyd. Poznańskie, Poznań 2007, s. 43-46, 151-175; D. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce, wyd. 2, Wyd. 
Poznańskie, Poznań 2006, s. 176-189; D. Żołądź-Strzelczyk, I. Gomułka, K. Kabacińska-Łuczak, M. Nawrot-Borows-
ka, Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku, Chronicon, Wrocław 2016.

61  J. I. Kraszewski, Resztki życia…, t. 2, s. 146.
62  Niektóre dziecięce zabawy „[…] w całości odzwierciedlają zachowania dorosłych […]”. Budowanie chaty z cegieł 

może należeć do takiego typu zabaw. K. Kabacińska, dz. cyt., s. 98.
63  Resztki życia nie doczekały się jeszcze osobnego artykułu wyjaśniającego chociażby specyfikę miasta składającego 

się z różnego typu ludzi nazywanych w tekście „inwalidami”. Cytat: J. I. Kraszewski, Resztki życia…, t. 1, s. 18.
64  Tenże, Bracia rywale. Obrazy społeczeństwa wiejskiego z XVIII wieku, Warszawa 1987, s. 38.
65  Obecnie w wierszyku zamiast słowa – „grosz” występuje – „ser”: „Dam ci sera na pierogi”.
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przez ludność miejsca (cmentarz, grota), w których znajdywali sobie dogodne pozycje do 
rozmów i dziecięcych harców: „Cmentarz stary był najulubieńszym miejscem ich narad 
i przechadzek […]. U muru był rodzaj starego grobowca opadłego czy ołtarza, przy nim 
leżał ogromny kamień szary, na którym zwykle bracia siadali i tu gwarzyli godzinami”66. 
Bracia na probostwie bawili się zwyczajowo na powietrzu. Natomiast będąc w odwiedzi-
nach u starosty, zaproszono ich do „[…] gry w ciuciubabkę, pierścionek i cztery kąty a 
piec piąty […]”67. Zabawy odbywały się – ze względu na reguły poszczególnych gier oraz 
towarzystwo wychowanek starościny – w budynkach. Wszystkie dzieci chętnie uczest-
niczyły w zabawach, ale tylko jedna dziewczynka – podczas ich trwania – pozostawała 
poważną i zamyśloną. Pozostałe bowiem wychowanki starościny „[…] dosyć wesoło 
rozbawiwszy się, swawoliły i śmiały […]”68. Dziewczynka zatem z natury była osobą 
poważną i żadna zabawa nie mogła jej rozweselić z powodu charakteru dziecka. Boha-
terka bardzo dobrze radziła sobie w zabawach: nikt nie potrafił dziewczynce dorównać 
zwinnością i zręcznością. Nie wszystkie jednak dzieci uczestniczyły w każdej zabawie 
z powodu zasad ograniczających liczebność ich uczestników. Otóż w czterech kątach a 
piecu piątym brało udział – wedle reguł zabawy – pięcioro konsolacji. Czwórka z nich 
„[…] stała w kątach pokoju, a piąta w środku; tamte przemieniać miejsca powinny, a ta 
upatrywać chwili pomyślnej, ażeby stanąć w kącie. Ten, który zostanie bez miejsca, z 
przydomkiem pieca, staje we środku, i znowu pomyślnej chwili oczekuje”69. Natomiast 
starościna miała pięć dziewczynek na wychowaniu. Najstarsza z nich (Konstancja) liczy-
ła sobie dziesięć lat i była spośród wychowanek najpoważniejszą. Zatem zabawa w cztery 
kąty a piec piąty idealnie pasowała dla dziewczynek, gdzie każda miała swoje miejsce 
podczas trwania zabawy. Po dołączeniu do niej dwóch chłopców reguły gry musiały ulec 
zmianie bądź nie wszystkie dzieci w zabawie uczestniczyły. W pozostałych dwóch za-
bawach (ciuciubabce oraz pierścionku) liczba graczy nie była regulowana przez zasady. 
Mogła być zatem dowolna liczba jej uczestników. W ciuciubabce dzieci rozbiegały się, 
przed osobą mającą zawiązane ręce do tyłu, po całym pokoju celem uniknięcia przez nią 
złapania70. Grono uczestników zabawy mogło być zatem liczne tak samo jak w zabawie 
zwanej pierścionkiem (pierścieniem oraz obrączką71) polegającej na utworzeniu przez 
dzieci koła i wytypowaniu przez nich osoby mającej za zadanie znalezienie pierścienia 
znajdującego się na sznurku a chowanego przez nich podczas trwania zabawy: „Na długi 
sznurek lub wstążkę (coś delikatnego i cienkiego) nawleka się pierścień i zawiązuje sznu-
rek, aby powstało duże koło. Każde dziecko z koła trzyma za sznurek obiema rękoma. 
Dziecko w środku koła zamyka oczy, pozostałe dzieci poruszają zaciśniętymi na sznurze 
piąstkami: raz – obie do środka, dwa – obie na zewnątrz, przesuwając pierścień mówią: 
»Mam od babci pierścień złoty. Bajkę ci opowiem potem. Jeśli znaleźć pierścień masz, 
otwórz oczy i go wskaż«. Dziecko w środku koła otwiera oczy i próbuje odgadnąć, gdzie 
jest pierścień. […] Zabawa powtarza się, aż pierścień zostanie znaleziony”72. Chłopcy i 

66  Tamże, s. 20.
67  Tamże, s. 40.
68  Tamże.
69  Ł. Gołębiowski, dz. cyt., s. 74.
70  Tamże, s. 69. Gołębiowski odróżnia ciuciubabkę od ślepej babki. To w drugiej zabawie dziecku zawiązywano 

oczy zamiast rączek, by w ten sposób złapało rozbiegane po pokoju dzieci. Tamże, s. 68-69. Szeroko pochodzenie 
ciuciubabki i jej odmiany opisano w pracy: J. Cieślikowski, Literatura i podkultura dziecięca, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 106-109.

71  To wszystko nazwy zamienne – jak wynika z ich opisów – tej samej zabawy.
72  K. Piętka, Gry i zabawy z dawnych lat, Nasza Księgarnia, Warszawa 2016, s. 34.
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dziewczynki razem się bawią w domu starostwa. Nie ma podziału zabaw na płeć73. Nie 
widziano zatem nic niestosownego we wspólnych zabawach wychowanek starościny z 
sierotami zamieszkującymi plebanię. Rodzeństwo także chętnie uczestniczyło w grach 
z dziewczynkami, widząc w nich szansę na zbliżenie się do najstarszej wychowanki sta-
rościny, która zrobiła na nich ogromne wrażenie74. Zabawa służy zatem sierotom jako 
pretekst do przypatrzenia się Konstancji. Ponadto gry w domu starosty oraz dziecięce za-
bawy na probostwie przeciwstawione zostają przyszłości chłopców, w której dawna przy-
jaźń łącząca ich w dzieciństwie gwałtowanie ostygła. Wszelako wspomnienie wspólnie 
spędzonego czasu na grze w piłkę – po latach – zbliży rodzeństwo z powrotem do siebie. 
Nie da się bowiem zapomnieć o szczęśliwych momentach z dzieciństwa spędzonego u 
boku najbliższego krewnego – brata.

Dzieci bohaterów literackich Kraszewskiego nie bawią się – za wyjątkiem jednej 
dziewczynki – żadnymi struganymi czy porcelanowymi zabawkami75. Natomiast uczest-
niczą w zabawach organizowanych im przez dorosłych (pierścionek, cztery kąty a piec 
piąty, ciuciubabka) bądź sami znajdą sobie interesujące dla nich zajęcie (gra w piłkę, 
zabawy ze ślimakami, obserwowanie świata zwierzęcego). Dziecko z każdego stanu 
społecznego potrzebuje do prawidłowego rozwinięcia się psychicznego oraz fizycznego 
– zabawy. Ich repertuar uzależniony będzie od pochodzenia i miejsca zamieszkania. Nie-
które dzieci mające obowiązki od najmłodszych lat względem opiekunów nie bawią się 
w dzieciństwie, a pomagają dorosłym w czynnościach powszednich (Resztki życia). Inne 
mimo pracy znajdują czas na zabawę, którą później przychodzi im odpokutować (Justka).

Zabawy towarzyskie dorosłych
Ludzie dorośli „[…] potrafili bawić się jak małe dzieci”76. Popularną zabawą dobrego 

towarzystwa było „[…] poszukiwanie ukrytego w pokoju przedmiotu. Pod nieobecność 
wybranej osoby chowano przedmiot. Po powrocie do pokoju osoba starała się go znaleźć. 
Aby jej w tym pomóc, ktoś inny grał na pianinie. Jeżeli szukający szedł lub sięgał ręką 
w złym kierunku, grano cicho, jeżeli w dobrym, głośno”77. To jedna z kilkunastu zabaw 
znajdujących się w poradniku Mariana Rościszewskiego opisującego „najnowsze roz-
rywki salonowe, tudzież gry i zabawy towarzyskie w pokoju i na wolnym powietrzu dla 
osób starszych”78. Wszelako prawie wszystkie zabawy towarzyskie z dwudziestowieczne-

73  Chłopcy – wedle słów Biegeleisena – nie chcieli bawić się wspólnie z dziewczynkami: „Podział klasowy wedle 
płci, powszechny w zabawach ludów europejskich, od czasów patriarchalnych zachowany u starozakonnych, 
występuje i u polskich dzieci: »chłopcy rzadko wspólnie z dziewczynkami w zabawie lub grze uczestniczą«. 
Zadufani w swe uprzywilejowane stanowisko mali ci mężczyźni powiadają wprost, że »to wstyd bawić się z 
dziewczynką«”. H. Biegeleisen, Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego, Nakładem 
Towarzystwa Wydawniczego „Ateneum”, Lwów 1927, s. 374.

74  „Oba bracia, skryci za krzakami, przypatrywali się dwóm [dziewczynkom – MP] pierwszym trochę i dwóm drugim 
także pobieżnie, ale ta ostatnia – ta ostatnia, idąca tak mierzonym krokiem, powoli, z tym w ręku kwiatkiem, z 
kosami długimi, z oczyma czarnymi, wymierzonymi wprost na nich – przestraszyła ich niemal. Chcieli uciekać i 
stali jak wryci. Nie widziała ich sierotka [Konstancja – MP], bo byli schowani […], ale im się zdawało, że na nich 
tak tymi oczyma strasznymi patrzała, że im coś mówiła”. J. I. Kraszewski, Bracia rywale…, s. 40.

75  Zabawkami bawiła się Lischen (Nad Sprewą): „Wolski ,nie mając nic do czynienia, stał się niańką najtroskliwszą i 
jeśli jej [córki – MP] nie nosił na rękach, to przy niej siedział na ziemi wśród porozrzucanych zabawek [podkreśl. 
– MP]”. Nie wiadomo rodzaju zabawek, jakimi się bawiła dziewczynka. Cytat: Tenże, Nad Sprewą. Obrazki 
współczesne, Wyd. Ryton, Warszawa 1992, s. 101.

76  A. Lisak, dz. cyt., s. 178.
77  Tamże.
78  To podtytuł poradnika Rościszewskiego noszącego tytuł: Jak się bawić w towarzystwie?
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go poradnika przeznaczonego zabawom dorosłych (Jak się bawić w towarzystwie?) oraz 
podręcznika poświęconego zabawom młodzieżowym79 (Gry i zabawy towarzyskie. Wska-
zówki do przyjemnego spędzania czasu w domu i poza domem. Podręcznik dla młodzieży 
płci obojga) nie znajdą licznych egzemplifikacji w twórczości literackiej Kraszewskiego. 
Oprócz cenzurowanego80 w tekstach literackich pojawiają się: warcaby, bilard oraz krę-
gle. Wiadomości na temat tych rozrywek sprowadzają się przeważnie do jednego zdania 
informującego czytelnika o bogaceniu się ludzi na bilardzie (Kopciuszek) czy też zazna-
czenia stopnia zainteresowania mieszczanina tego typu grą (Złote jabłko). Podczas trwa-
nia rozgrywki goście lokalu przechodzą do specjalnie wyodrębnionego przez właścicieli 
budynku pokoju, w którym umieszczono bilard. Tam nie przeszkadzając innym klientom, 
mogli głośno wyrażać emocje towarzyszące z uczestnictwa – czynnego bądź biernego 
– w grze. Ponadto posiadanie bilardu przez hotel czy szynk podnosiło nie tylko zainte-
resowanie lokalem ludzi, ale także rangę tego miejsca (Kopciuszek). Natomiast warcaby 
wzbudzały w graczach zdecydowanie mniejsze wrażenia od bilardu, dzięki czemu nie 
potrzebowały one osobnego miejsca w domach dla uczestników rozrywki (Syn marno-
trawny). Bolesławita wykorzystuje również warcaby do unaocznienia niepokoju bohatera 
pragnącego rozgrywką zaniechać niedogodnego dla siebie tematu rozmowy (Dziwadła).

Zabawą dość szczegółowo opisaną przez Kraszewskiego są ślizgawki uprawiane przez 
wyższe klasy społeczne (Ciche wody). Dopiero od Napoleona zaczęły one cieszyć się 
popularnością wśród arystokracji: „Chodziła [hrabianka Eliza – MP] do Gertrudy, do 
Saskiego Ogrodu, a gdy rozpoczęły się ślizgawki, które w Europie właśnie w modzie być 
zaczynały, bo je cesarz Napoleon swym przykładem podniósł do rzędu – instytucji zimo-
wych dobrego tonu – hrabianka biegała się ślizgać na łyżwach, wiedząc, że w tym tańcu 
na lodzie była zachwycającą”81. Przykład cesarza jeżdżącego na łyżwach zmienił zatem 
postrzeganie warstw społecznych niesięgających w wiekach wcześniejszych po takiego 
typu rozrywki. Ślizgawki powoli „[…] stawały się centrum życia społecznego, miejsca-
mi rozrywki, odpoczynku, ćwiczeń fizycznych i spotkań towarzyskich”82. Dopiero od 
drugiej połowy dziewiętnastego stulecia kobiety zaczęły pojawiać się na zamarzniętych 
taflach wodnych83. Ich nieobecność wynikała nie tylko z barku odpowiedniego ubrania 
przystosowanego do swobodnego kreślenia figur na lodzie, ale także z nieposiadania 
przez kobiety „[…] choć minimalnych umiejętności poruszania się po lodzie. Upadki na 
oczach innych traktowane musiały być jako upokorzenia”84. Bohaterka Kraszewskiego 
potrafiła jeździć na łyżwach lepiej od niejednego mężczyzny: „Hrabianka Eliza śmiała 

79  We wstępie poradnika napisano, że mogą z niego korzystać także ludzie dorośli. Zob. M. Rościszewski [B. 
Londyński], Gry i zabawy towarzyskie. Wskazówki do przyjemnego spędzania czasu w domu i poza domem. 
Podręcznik dla młodzieży płci obojga, Nakładem Księgarni T. Paprockiego i S-ki, Warszawa 2000, s. 6.

80  Reguły cenzurowanego przedstawia Rościszewski: „Kierownik wychodzi do drugiego pokoju, a ktoś z grających, 
zbiera o nim zdania obecnych, które powinien zapamiętać albo zapisać na karteczce. Po opisaniu wszystkich zdań 
kierownik wraca, siada i obmowę odczytuje mu się głośno. Jeżeli zgadnie osobę, która o nim to lub owo zdanie 
wygłosiła, to osoba ta wychodzi do drugiego pokoju, płaci fant, a kierownik zbiera o niej zdania. Kto trzy razy z rzędu 
nie zgadnie osoby, która go obmawiała, to do drugiego pokoju wychodzi kto inny”. M. Rościszewski, dz. cyt. s. 16.

81  J. I. Kraszewski, Ciche wody…, s. 179.
82  M. Kowalczyk, Męska historia „niemęskiego sportu”. Łyżwiarstwo figurowe a obyczajowość XIX wieku, „Pracow-

nia Kultury” 2015, nr 8 (wersja elektroniczna czasopisma, dostęp dnia: 10.05.2019 r. http://www.laboratoriumkul-
tury.us.edu.pl/?p=31044).

83  Tamże.
84  Tamże. Badaczka pisząc o przyczynach niepojawiania się kobiet na ślizgawkach, korzysta z pracy: M. L. Adams, From 

Mixed-Sex Sport to Sport for Girls: The Feminization of Figure Skating, „Sport in History” 2010, nr 2, s. 218–241.
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się z tych, co karki kręcili dla niej lub okazywała im litość gorszą od szyderstwa”85. 
Hrabiankę niezmiernie rozbawiał widok mężczyzn nieumiejących dobrze poruszać się na 
łyżwach a próbujących zrobić na niej wrażenie samym wejściem na ślizgawkę, Wszelako 
umiejętności łyżwiarskie bohaterki nie były tak wysokie jak hrabiego Lamberta, który 
„dokazywał prawdziwych cudów bez najmniejszego wysilenia, z tą swoboda ruchów, 
jaką daje wprawa i siła. Kilka razy od upadku ocalił piękną pannę… Żaden ze współ-
zawodników ani się mógł z nim mierzyć, ani ważył mu wejść w drogę, nawet Zdzisław, 
który był bardzo zręczny, nie naraził się na wyścigi… Wszystkich oczy zwrócone były na 
tę parę z lekkością śniegowych płateczków polatującą i zwijającą się jakby w powietrzu, 
nie tykając prawie ziemi”86. Na ślizgawce żaden mężczyzna nie dorównywał hrabiemu w 
zwinności i płynności ruchów. Nie wiadomo jednak, czy oprócz Elizy na łyżwach jeździ-
ły jeszcze jakieś kobiety. Nie istnieje żadne – trzeba zauważyć – porównanie dotyczące 
poruszania się po ślizgawce hrabianki z innymi niewiastami. Jej zwinność na ślizgawce 
doskonale pasowała do zręczności hrabiego Lamberta.

Nieopisywanie przez Kraszewskiego innych kobiet na ślizgawce wynika z czterech 
przyczyn. Pierwsza: na zamarzniętą wodę wchodzili przede wszystkim mężczyźni. Panie 
dopiero przekonywały się do korzystania z takiej formy spędzania czasu. Drugie: kobiety 
dobrze urodzone nie chciały ryzykować upadku na lód, którego konsekwencją mogło 
być złamanie kończyny. Ponadto zdawały sobie najprawdopodobniej sprawę z własnych 
– bardzo małych – umiejętności łyżwiarskich i nie chciały się ośmieszyć w oczach zna-
jomych czy potencjalnych kandydatów do małżeńskiego stanu. Trzecie: na lodzie dobrze 
wyglądała jedynie kobieta szczupła. Jazda po zamarzniętym akwenie podkreślała sylwet-
kę człowieka. Osoby grubsze niekorzystniej prezentowany się na lodzie niż w salonie. 
Na ślizgawce liczyła się zwinność, której niektórzy byli całkowicie pozbawieni. Czwarte: 
podkreślenie charakteru Elizy tak różnego od otaczających ją panienek z dobrego to-
warzystwa. Szyderstwo towarzyszące jej w kontaktach z innymi ludźmi znalazło także 
oddźwięk w traktowaniu przez nią mężczyzn upadających na lodowisko. Bohaterka żyła 
w inny sposób od pozostałych kobiet pochodzących z wyższych klas społecznych.

Umiejętności łyżwiarskie – bo tak można je nazwać w przypadku Lamberta – zachwy-
cały hrabiankę. Nie spodziewała się ona początkowo sięgania po takiego typu rozrywkę 
przez hrabiego: „Śmiała dziewczyna pozdrowiwszy go, zagadała do niego, wyrażając, 
że się musi brzydzić tak dziecinną rozrywką, którą ona tak namiętnie lubi”87. Sądziła 
bowiem ślizgawki dobrą zabawą dla dzieci, które potrafiły wykorzystać w zimie zarówno 
duże zbiorniki wodne do ślizgania się, jak i zamarzniętą w rowie wodę a nawet rynsz-
tok88. Potwierdzenie przez hrabiego czerpania przyjemności ze ślizgawek upatrywała po-
bytem mężczyzny w Anglii słynącej wówczas ze specjalistycznego programu szkolnego 
wprowadzającego w public schools nauczanie różnych sportów89. Te „[…] miały rozwi-
jać w młodych mężczyznach wigor, odwagę i nieustępliwość, samokontrolę i dyscyplinę, 
miały zmieniać chłopców w mężczyzn”90. Bohater zaprzecza przodowaniu Anglików w 
łyżwiarstwie, twierdząc, że przed nimi znajdują się Holendrzy. Niewątpliwie pobyt hra-

85  J. I. Kraszewski, Ciche wody…, t. 1, s. 179. 
86  Tamże, s. 181.
87  Tamże, s. 179-180.
88  Zob. Gołębiowski, dz. cyt., s. 21.
89  W. Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 621-623.
90  M. Kowalczyk, dz. cyt. (dostęp: 10.05.2019 r. http://www.laboratoriumkultury.us.edu.pl/?p=31044).
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biego za granicą rozwinął w nim umiłowanie do łyżwiarstwa, którego nie porzucił w 
ojczystych stronach. Bohater nie jeździł nigdy wcześniej w Saskim Ogrodzie, w którym 
szkoliła się samodzielnie w jeździe hrabianka Eliza.

Ślizgawki były formą – trzeba zaznaczyć – dziewiętnastowiecznego sportu: „[…] to 
rodzaj gimnastyki dającej siłę, a przy tym wykazującej zręczność”91. Oprócz łyżwiarstwa 
arystokraci chętnie uczestniczyli w wyścigach konnych: „[…] ich entuzjaści hodowali 
konie, nabywali nowe klacze, utrzymywali dżokejów […]”92. Wszelako wyścigi konne 
odbywające się na ziemiach polskich opisano jedynie w jednej powieści Kraszewskiego 
(Roboty i prace), gdzie zwrócono uwagę między innymi na publiczność składającą się za-
równo z mężczyzn, jak i kobiet. Niezmiernie rzadko pojawiają się w twórczości literackiej 
Bolesławity szczegółowsze opisy gier towarzyskich innych niż karciane. One pojawiają 
się niemal w każdej powieści, gdzie wydarzenia umiejscowione zostały w dziewiętna-
stym stuleciu. Karty bowiem wyparły – jak się zdaje – towarzyskie rozrywki opisywa-
ne przez Rościszewskiego oraz Gołębiowskiego. One niemal nie występują w dziełach 
literackich Kraszewskiego za wyjątkiem – dość szczegółowo opisanej – ślizgawki oraz 
sporadycznie rozgrywanych przez jego bohaterów partii warcabów i znajdujących się po 
miastach salach bilardowych.

Zakończenie
Zdecydowana większość zabaw dziecięcych i studenckich z książki Gołębiowskie-

go (Gry i zabawy różnych stanów. W kraju całym lub niektórych tylko prowincjach) 
nie znajduje się w powieściach Kraszewskiego. To samo dotyczy zabaw wymienianych 
przez Rościszewskiego w poradnikach dla dorosłych (Jak się bawić w towarzystwie? 
Najnowsze rozrywki salonowe, tudzież gry i zabawy towarzyskie w pokoju i na wolnym 
powietrzu dla osób starszych) oraz młodzieży (Gry i zabawy towarzyskie. Wskazówki 
do przyjemnego spędzania czasu w domu i poza domem. Podręcznik dla młodzieży płci 
obojga). Brak rozrywek nie jest równoznaczny z wygenerowaniem przez pisarza nowego 
typu człowieka – całkowicie oddanego pracy rezygnującego na rzecz niej z wszelkich 
zabaw towarzyskich. One bowiem istnieją, ale przesłania je ulubiona czynność dziewięt-
nastowiecznego społeczeństwa – karciane rozrywki. Po te sięgają już małe dziewczynki, 
które zamiast lalkami bawią się kartami93. Rzadko w dziełach Bolesławity pojawiają się 
nie tylko dziecięce igraszki, ale także same dzieci. Ich niewielka liczba w dziełach lite-
rackich przekłada się na rzadkie opisy dziecięcej swawoli. Wszelako w przypadku poja-
wienia się dziecięcego bohatera bawiącego się w jakąś zabawę, to wówczas przypisana 
do dziecka zostaje problematyka obyczajowa, czy też społeczna.

Streszczenie:
Niniejszy artykuł naukowy składa się z dwóch części. Pierwsza z nich (obszerniejsza) 

została poświęcona dziecięcym zabawom ukazanym w twórczości literackiej Kraszew-
skiego. Dziecięcy bohaterzy bawią się zarówno w tradycyjne gry i zabawy (ciuciubabka, 
pierścionek, cztery kąty a piec piąty), jak i w pewien sposób symboliczne – ukazujące 
podział klasowy (człowiek dobrze urodzony wciela się w jeźdźca, a jego wierzchowcem 
zostaje wieśniak). W powieściach przywołano – do dziś znaną w nieco innej wersji – 

91  J. I. Kraszewski, Ciche wody…, t. 1, s. 180.
92  A. Lisak, dz. cyt., s. 138.
93  Postać dziecka nie została jeszcze opisana na podstawie twórczości literackiej Kraszewskiego, a mogłaby dużo 

wnieść do problematyki zabawy dziecięcej.
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rozmowę dzieci ze ślimakiem, w której ofiarowują mu za wystawienie czułek grosik na 
pierogi. Natomiast druga część artykułu (mniejsza) przedstawia zabawy ludzi dorosłych 
żyjących w osiemnastym a przede wszystkim w dziewiętnastym stuleciu. Tych zabaw 
jest niewiele z powodu wyłączenia z artykułu naukowego karcianych rozrywek, które 
wówczas cieszyły się ogromną popularnością społeczeństwa.

Summary:
Games for children and adults on the basis of literary works of J.I. Kraszewski. Se-

lected cases
This scientific article incorporates two major parts. The first one of them (the more vo-

luminous one), is devoted to games and entertainment forms children were engaged in as 
presented in the literary works of Kraszewski. Kids are presented in the books as the ones 
playing both traditional games (blind man’s bluff, ring, four angles), as well as those more 
symbolic ones that show class segregation (a noble child plays the role of a rider, whereas 
a young peasant is used as a horse). The discussed works also present children talking to 
a snail, asking it to show itself for one penny that can then be spent on buying dumplings. 
The second part of the article (the shorter one) presents games for adults living in the 18th 
and 19th century Poland. They are not as numerous as those children ones, mainly due to 
excluding card games that were extremely popular back in the day from the considerations.
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RODZINA WIELOPOKOLENIOWA
I JEJ ZALETY

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 

Rodzina w świecie współczesnym
Rodzina jest w istocie rzeczy procesem, a nie bytem. Rodzina rodzi się w momen-

cie zawiązania mniej lub bardziej trwałego związku między partnerami; powiększa się 
i wzrasta wraz z przychodzeniem na świat dzieci; kurczy się w miarę tego, jak dzieci 
kolejno wychodzą z domu, i wreszcie „umiera” wraz ze śmiercią swoich założycieli, 
powołując w międzyczasie do życia nowe rodziny1.

S. Kawula, J. Brągiel i A. W. Jankę wyróżniają cztery główne typy rodzin:
• rodzina mała - czyli para małżeńska plus niepełnoletnie dzieci; kontakty osobowe 

ograniczają się tu jedynie do najbliższych członków rodziny,
• rodzina jako grupa przyjacielska - dobrowolna wspólnota rodziców i dzieci (bez 

legalizacji prawnej czy religijnej) lub dobrowolna wspólnota ekonomiczno-mieszkanio-
wa par małżeńskich (np. w USA, Holandii),

• rodzina duża - występuje wśród tradycyjnie gospodarujących rolników; rozbudowa-
ne gospodarstwo domowe, wspólnota pokoleń, dominacja więzi przedmiotowych,

• rodzina duża zmodyfikowana - rodzina wielopokoleniowa, żyjąca pod jednym da-
chem (lub dziadkowie mieszkają w pobliżu, wszystkich łączy silna więź osobowa2.

Według Z. Tyszki najpopularniejszym typem współczesnej polskiej rodziny jest rodzina 
mała. Charakteryzuje ją zamieszkiwanie w oddzielnym mieszkaniu (inaczej niż wielopo-
koleniowa), prowadzenie odrębnego gospodarstwa domowego. W tym typie rodziny kla-
syfikacja ról męskich i żeńskich nie jest już tak wyraźna, podział funkcji pełnionych przez 
żony i mężów staje się płynny. Zanika dystans między małżonkami, zmniejsza się on także 
między rodzicami a dziećmi; zwłaszcza te starsze niejednokrotnie traktowane są jak rów-
norzędni partnerzy. Zwiększa się tolerancja w rodzinie role i normy nie są już tak sztywno 

1  A. Giza-Poleszczuk, Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie w perspektywie inter-
dyscyplinarnej, Warszawa 2005, s. 43

2  S. Kawula, J. Brągiel, A. Janka, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Wyd. Adam Marszałek, 
Toruń 1997, s. 11.
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określone. Na znaczeniu zyskuje interakcja, ekspresja osobowości, sfera emocjonalna3.
Stanisław Kawula podkreśla, że współcześnie w rodzinach niższa niż dawniej jest ranga 

więzi rzeczowych, natomiast wzrosła wartość więzi osobowych - miłości, szacunku, życz-
liwości, zrozumienia. Taka sytuacja powoduje, że kiedy ich nie ma, rodzinie grozi rozpad (o 
który w przypadku więzi rzeczowych nie tak łatwo). Współcześnie kształtuje się model ro-
dziny postprzemysłowej, zwiększa się personalizacja i humanizacja rodziny, akcentuje się 
pozytywne uczucia i emocje, coraz bardziej koncentruje się na potrzebach dziecka, wspo-
maga się jego rozwój, rozwija zainteresowania i uzdolnienia, spędza się z nim więcej czasu, 
dba o to, by dzieciństwo było pełne radości, miłości, troski, poczucia bezpieczeństwa, uczy 
się je dzielić się przeżyciami i wprowadza w świat mediów i multimediów4.

Wysokie aspiracje edukacyjne i zawodowe współczesnych Polaków, zmiany mentalno-
ściowe kobiet związane z formami samorealizacji i karierą zawodową, silna konkurencja 
na rynku pracy, trudności z uzyskaniem własnego mieszkania, kłopoty finansowe, a tak-
że trudne do pogodzenia nachodzenie na siebie obowiązków zawodowych i rodzinnych 
wywołują niemal automatycznie istotne i liczne zmiany w postawach i zachowaniach de-
mograficznych współczesnych Polaków5.Zmiany zachodzące w zakresie funkcjonowania 
rodziny mogą niepokoić w aspekcie opieki nad osobami starszymi i samotnymi

Rodzina wielopokoleniowa 
Do niedawna w Polsce rodziny wielopokoleniowe były zjawiskiem powszechnym. 

Melchior Wańkowicz pisał o polskich dworach, które przyjmowały kształt zbliżony wy-
glądem do litery M - w miarę potrzeby dobudowywano kolejne skrzydła dla nowych 
pokoleń. Po okresie II wojny światowej zaczął dominować model rodziny nuklearnej, 
dwupokoleniowej rodzice + dzieci. Potrzeba odbudowy zniszczonych przez okupantów 
działaniami wojennymi miast sprawiła, że całe rzesze ówczesnych młodych ludzi przy-
jeżdżało do dużych miast, m.in. Warszawy, by odbudowywać je. Wielu z nich zawarło 
związki małżeńskie i osiedlało się w nowo budowanych osiedlach wielkich miast, zosta-
wiając rodzinne strony, rodziców i dziadków. Obecnie przyczyną spadania popularno-
ści rodzin wielopokoleniowych jest większa mobilność, łatwiejszy dostęp do mieszkań i 
pracy poza miejscem zamieszkania, popularne wśród studentów pochodzących z wiosek, 
małych miast osiedlanie się w miastach, w których ukończyli studia.

Walory rodziny wielopokoleniowej
Rodzina wielopokoleniowa jest najbardziej sprzyjającym środowiskiem wychowaw-

czym. Babcia i mama dają poczucie bezpieczeństwa, są dla dziewczynek wzorem ko-
biecości, wprowadzają w tajniki dbania o ciepło domowego ogniska. Ojciec i dziadek 
uczą tradycji, norm, zasad, uczą samodzielności i przygotowują do wychodzenia w świat. 
Relacje między matką i ojcem są wzorem budowania relacji damsko-męskich. Relacja 
rodzice-dziadkowie daje wzór opieki, miłości. W rodzinie wielopokoleniowej człowiek 
uczy się tradycji: narodowej, religijnej, kulturowej, uczy, się także komunikacji i rozwią-
zywania konfliktów. Każdy członek rodziny wyznacza inne granice kontroli nad dziećmi 
i wnosi do tych wspólnych relacji coś innego. Kiedy małżeństwo się pokłóci, może się do 

3  Z. Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2003, s. 20.
4  S. Kawula, Kształty rodziny współczesnej. Szkice famiiiologiczne. Wyd. Adam Marszalek, Toruń 2006, s. 59.
5  E. Frątczak, Model rodziny nuklearnej w Polsce w okresie transformacji, Warszawa 2001, s. 45–60
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siebie nie odzywać tygodniami. A w rodzinie wielopokoleniowej zawsze znajdzie się me-
diator, który obserwuje z boku i nie pozwoli na konflikt. Zwykle jest to babcia. Mówi się, 
że to odejście od modelu rodziny wielopokoleniowej, odejście od babci zapoczątkowało 
profesję psychologa. Tyle że on słucha, bo mu za to płacą, a ona - z miłości6.

Prawidłowo funkcjonującą rodzinę wielopokoleniową należy stwarzać angażując nie 
tylko środki materialne ale wskazując na świadomość więzi rodzinnej. Środki materialne są 
coraz powszechniejsze w możliwości stworzenia rodziny wielopokoleniowej. Niestety tzw. 
więzi rodzinne są coraz powszechniej postponowane przez różnorakie liberalne doktryny. 
Na szczęście w polskich rodzinach więzi międzypokoleniowe są bardzo silne (w odróżnie-
niu od większości populacji Europy) czego konsekwencją są liczne rodziny wielopokole-
niowe zamieszkujące wspólnie lub quasi wielopokoleniowe zamieszkujące w pobliżu. 

W rodzinie wielopokoleniowej (podobnie jak i w każdej innej rodzinie) jej członkowie 
uczą się miłości, życia społecznego, pokonywania własnych słabości, znoszenia odmiennych 
charakterów i temperamentów Dziadkowie mogą nie tylko werbalnie przekazywać swoje 
doświadczenia ale również twórczo uczestniczyć w przekazywaniu swoich zainteresowań 
hobbystycznych, zajęciach kulinarnych i tzw. majsterkowaniu. Z upływem czasu najbardziej 
zdrowi dziadkowie tracą swoją fizyczną i intelektualną sprawność. Wspomagają się począt-
kowo wzajemnie, jednak po wyczerpaniu i tych możliwości zdani są na pomoc najbliższych. 
Badania socjologiczne wykazały, że w większości osoby starsze wolą by opiekowali się nimi 
najbliżsi aniżeli bardziej wyspecjalizowani opiekunowie. Wolą także przebywać w warun-
kach rodzinnych niż nawet doskonale wyposażonych instytucjach pomocy społecznej7.

Rola dziadków w rodzinie wielopokoleniowej 
Nawet w najbardziej spójnej rodzinie wielopokoleniowej jest miejsce na indywidualny 

rozwój wszystkich jej członków. Osoby w podeszłym wieku starają się podejmować nowe 
zadania. Często angażują się w różne akcje społeczne. Są również niezastąpionymi opie-
kunami dla wnucząt. Nowe role dają im poczucie własnej wartości i pozwalają czuć, że 
są potrzebni. Niesprawiedliwe poglądy i oceny na temat starszych osób coraz częściej się 
zmieniają. O tym, jakie zmiany dokonały się w funkcjonowaniu i wypełnianiu roli bab-
ci, można się przekonać, analizując wypowiedzi dorastającej młodzieży. Wielu młodych 
osób postrzega swoje babcie jako osoby atrakcyjne, dbające o swój wygląd, korzystające 
z usług kosmetyczek i fryzjerów. Nowoczesne babcie dbają również o swoje zdrowie i 
kondycję. Często uprawiają sporty i stosują zdrową dietę. Nie stronią też od posługiwania 
się komputerami i telefonami komórkowymi. Na co dzień jeżdżą samochodami. Część 
wnuków wysoko ocenia mądrość, pomoc i ciekawość świata swoich babć. Nawet babcie 
określane przez wnuków jako tradycyjne również są pozytywnie postrzegane. Młodzież 
docenia ich opiekuńczość i dbanie o rodzinę. Wiele zawdzięcza swoim babciom, dużo 
rzeczy mogli się od nich nauczyć. Według wnuków współczesne babcie najczęściej są: po-
mocne, dobre, pracowite, religijne, wesołe, mądre, cierpliwe, ciekawe świata. Najrzadziej 
przypisywane babciom cechy to: apodyktyczność, surowość i nieprzystępność8.

W większości opinii przytaczanych przez młodzież można zauważyć pozytywne od-
noszenie się do babci i procesu starzenia się. Starość to okres, w którym można zrobić 

6  M. Odrobińska, Tygodnik „Idziemy” 4 kwietnia 2009r.
7  M. Skoblińska, Rodzina wielopokoleniowa, Zdrowie. Magazyn Dolnośląski 21, 2007-2008, 16-17 
8  A. Mac, Obraz babci w oczach dorastającej młodzieży, [w:] Dorosłość wobec starości, red. R. Konieczna-Woź-

niak, PWN, Poznań 2008, s. 148–153.
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wiele ciekawych i pozytywnych rzeczy. Można żyć aktywnie i twórczo. Młodzież coraz 
częściej dostrzega pozytywne strony życia swoich dziadków. Dziadkowie coraz częściej 
są partnerami, a nie tylko opiekunami swoich wnucząt.

Współcześnie rola ludzi starszych zmieniła się. Sytuacja społeczno-ekonomiczna Pol-
ski podlega przeobrażeniom. Zmieniła się również aktywność osób w podeszłym wieku w 
całym społeczeństwie i w rodzinie. Poprawa zdrowia seniorów i ich sprawności fizycznej 
oraz sytuacja ekonomiczna sprawiają, że starsze pokolenie coraz częściej podejmuje na-
ukę. Starsze i najstarsze pokolenie przyczynia się do kształtowania starości jako zjawi-
ska pozytywnego. Starsze osoby rozpoczynają naukę na uniwersytetach trzeciego wieku. 
Działają w klubach seniora, kluby te zapewniają starszym osobom aktywność kulturalną, 
fizyczną i społeczną. Organizują różne formy kulturalno-oświatowe: koła zainteresowań i 
hobbystyczne, prelekcje, kursy edukacyjne, studia oświatowe, fora dyskusyjne, seminaria, 
konkursy z różnych dziedzin wiedzy. Prowadzą biblioteki, organizują konkursy czytelni-
cze, spotkania autorskie, wypoczynek, rekreację. Uzdolnieni seniorzy tańczą i śpiewają w 
zespołach pieśni i tańca oraz tworzą dzieła plastyczne, literackie, teatralne i kabaretowe. 
Ponadto ludzie starsi oglądają wspólnie telewizję, czytają prasę, uczestniczą w pokazach 
kulinarnych itp. Biorą udział w pogadankach i prelekcjach na różne tematy. Wyjeżdżają 
wspólnie na pikniki, grzybobrania i wycieczki. Seniorzy czytają prasę, która dostrzega lu-
dzi starszych. Oglądają programy telewizyjne i słuchają audycji radiowych, które również 
są tworzone z myślą o osobach w podeszłym wieku. Specyficzną odmianą aktywności tych 
osób jest turystyka religijna do miejsc kultu. Organizacją takich wyjazdów zajmują się co-
raz częściej biura podróży, które dostosowują swoją ofertę do potrzeb seniorów. Nasila się 
również turystyka starszych osób, często korzystają oni z wyjazdów zagranicznych, nawet 
do najbardziej egzotycznych krajów. Coraz więcej firm oferuje zniżki dla starszych osób, 
umożliwiając im odnowę biologiczną w SPA, tanie przeloty lotnicze i uprawianie sportów.

Osoby w podeszłym wieku nie unikają dokształcania się w zakresie obsługi komputerów i 
telefonów komórkowych. Coraz częściej uczą się języków obcych. Są bardziej zaangażowani w 
życie społeczne. Wprawdzie odsetek starszych osób zaangażowanych w działalność organizacji 
i stowarzyszeń jest jeszcze niewielki, ale coraz częściej wykazują oni chęć pomocy innym9.

Pomoc dziadków istotnie przyczynia się do zaspokojenia potrzeb psychicznych i fizycz-
nych wnuków. Sprawując nad dziećmi opiekę, zapewniają im poczucie miłości, bezpie-
czeństwa i przynależności. Głównie opieka babci nad wnukiem w pierwszych miesiącach 
życia sprawia, że dziecko ma zaspokojone potrzeby psychiczne. Indywidualny kontakt z 
dorosłym, którego dziecko jest pozbawione, przebywając w żłobku, sprawia, że ma zaspo-
kojoną potrzebę kontaktu z dorosłym i nawiązania więzi uczuciowej. Bezpośredniość kon-
taktu gwarantuje naukę pierwszych czynności, na przykład mówienia czy chodzenia. Moż-
liwość przebywania małego dziecka w atmosferze miłości i spokoju daje mu optymalne 
możliwości prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego. Żadna instytucja nie jest w 
stanie zaspokoić potrzeb psychicznych dziecka, szczególnie tego najmłodszego. Gdy dziec-
ko dorasta i rozpoczyna uczęszczanie do przedszkola i szkoły, opieka dziadków ma nadal 
duże znaczenie. Dziecko nie musi przebywać przez cały dzień poza domem, może liczyć 
na dziadków. To oni zapewniają mu możliwość odpoczynku z dala od gwaru i gromady ró-
wieśników. Otaczają dziecko miłością i całkowitą akceptacją. Kochający dziadkowie przy-

9  Z. Szarota, Obszary aktywności poznawczej i edukacyjnej seniorów, [w:] Społeczna empatia a ludzie starsi, red. S. 
Rogala, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2009, s. 48–57.
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czyniają się do wzmocnienia własnej wartości swoich wnuków. Niejednokrotnie pomagają 
dzieciom w nauce. Mają czas i cierpliwość podczas odrabiania zadań domowych. Dzięki 
temu dzieci lepiej radzą sobie w szkole, są odważniejsze i lepiej rozwijają się intelektualnie. 
Szczególnie aktywne, jeżeli chodzi o zaspokajanie potrzeb swoich wnuków, są babcie. To 
one udzielają dobrej rady wnukowi, przekazują wiedzę o przeszłości rodziny, wyjaśnia-
ją niezrozumiałe kwestie, przekazują wiedzę niezbędna do wykonania jakiejś czynności. 
Babcia zaspokaja podstawowe potrzeby oraz poczucie bezpieczeństwa, dbając o czystość, 
ciepłe ubranie, przygotowanie posiłków, wsparcie finansowe. A bezpieczeństwo zapewnia 
im przez roztaczanie opieki nad nimi, obronę przed starszym rodzeństwem czy rodzicami10.

Pozytywne postawy dziadków odgrywają szczególnie istotna rolę, gdy rodzice wy-
jeżdżają do pracy za granicę. Wówczas obowiązki opieki często przejmują dziadkowie. 
Oni zaspokajają wszystkie potrzeby dzieci i zastępują rodziców. Traktują wnuczęta tak 
jak swoje dzieci, a nawet je rozpieszczają. Szczególnie często babcie wyręczają dzieci 
w codziennych czynnościach, pozbawiając je możliwości nauki przydatnych umiejętno-
ści. Ponadto obdarowują wnuki prezentami, spełniają ich zachcianki i życzenia. Często 
rezygnują z zaspokajania własnych potrzeb. Choć mają niewielkie fundusze, potrafią 
wygospodarować pieniądze i sprawiać przyjemność wnukom. Taka postawa nie zawsze 
jest korzystna, gdyż uczy dzieci, że mogą liczyć na korzyści bez względu na to, czy na 
nie zasłużyły. Dzieci przyzwyczajają się do korzyści, jakie czerpią, i nie widzą potrzeby 
rewanżu lub wdzięczności. W przyszłości nie będą potrafiły gospodarować własnymi pie-
niędzmi i nie nauczą się oszczędności. Nadopiekuńcze babcie rozpieszczające dzieci mają 
też tendencję do bezkrytycznego chwalenia swoich wnuków. Oceniają wnuki pozytywnie 
i przypisują im same dobre cechy. Pragną się nimi popisać i pochwalić. W rezultacie 
małe dzieci wpadają w samouwielbienie i próżność, a starsze dzieci są zakłopotane nie-
prawdziwymi ocenami. Przestają się liczyć z opinią dorosłych, ponieważ jest niezgodna 
z rzeczywistością. Taka postawa babci nie jest właściwa z punktu widzenia wychowania. 
Dzieci nie widzą potrzeby pracy nad sobą, bo ich negatywne zachowanie jest usprawie-
dliwiane przez babcię. Częstym motywem postępowania nadopiekuńczej babci jest dą-
żenie zaspokojenia własnej potrzeby przynależności, uznania i miłości. „Wkupują się” 
w łaski wnucząt, aby zasłużyć na szacunek otoczenia. Postępowanie babci jest podykto-
wane miłością, a nie złą wolą. Przy wzajemnym zrozumieniu dziadków i rodziców może 
dojść do ujednolicenia postaw wobec dzieci. Ustalenie ujednoliconego postępowania wy-
chowawczego daje gwarancję na unikanie błędów, których konsekwencje są szkodliwe 
dla całej rodziny11. Dziadkowie zaspokajają potrzebę miłości i kontaktu emocjonalnego 
z dzieckiem. Rodzice często przebywają do późnych godzin w pracy, przychodzą zmę-
czeni i nie zawsze mogą poświęcić dzieciom dużo czasu i uwagi. Nie mają siły na na-
wiązywanie kontaktów z własnymi dziećmi. Dziadkowie nigdzie się nie spieszą, mają 
czas i cierpliwość do dzieci. Z uwagą wysłuchują opowiadań wnucząt, czytają im bajki, 
chodzą na spacery, interesują się sprawami najmłodszych. Zapewniając opiekę wnukom, 
zaspokajają również ich potrzebę kontaktów z dorosłymi. Dziadkowie zaspokajają rów-
nież potrzebę bezpieczeństwa i to nie tylko wnuków, ale całej rodziny. Zajmując się wnu-
kami i gospodarstwem domowym, pozwalają rodzicom spokojnie pracować, a dzieciom 
zapewniają spokój i pomoc. Dbając o dom, wychowując dzieci, organizując czas wolny i 

10  A. Mac, op. cit., s. 149–150.
11  Ibidem, s. 37–46.
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dbając o kultywowanie tradycji, tworzą dogodną atmosferę do życia wszystkim członkom 
rodziny. W takiej rodzinie każdy czuje się bezpiecznie bez względu na to, ile ma lat12.

Wpływ rodziny wielopokoleniowej na rozwój dziecka
Istotna dla prawidłowego funkcjonowania dziecka jest struktura rodziny. Przez struk-

turę rodziny rozumiemy określone związki, z których składa się rodzina. Chodzi tu o 
określoną organizację ról wewnątrz rodziny, włączając w to hierarchię autorytetów, po-
dział pracy w rodzinie oraz wzory rozmieszczenia miłości i względów13. Rodzina kształ-
tuje osobowość dziecka i przygotowuje je do życia w społeczeństwie.

Szczególną rolę w wychowaniu dzieci odgrywa rodzina wielopokoleniowa, w której 
występują zwykle trzy pokolenia: dziadków, rodziców i dzieci14. Rodzina taka stanowi 
bogate środowisko wychowawcze dzięki swemu zróżnicowaniu społeczno-psycholo-
gicznemu. Jest to rodzina nie tylko liczniejsza, lecz o innej strukturze niż dwupokolenio-
wa. W jej skład wchodzą osoby różniące się wiekiem, sprawnością fizyczną i intelektual-
ną, zasobem wiedzy, zainteresowaniami, ilością i jakością doświadczeń. Osoby, których 
sposób myślenia, zwyczaje i postawy życiowe są zupełnie inne. Istniejące różnice nie-
jednokrotnie są przyczyną konfliktu określanego konfliktem pokoleń. Nieporozumienia 
wynikają ze znacznej różnicy wieku poszczególnych członków rodziny. Szybkie zmiany 
kulturowe, polityczne i ekonomiczne sprawiają, że różnice te się pogłębiają. Starsze i 
młodsze pokolenie ma inny zasób doświadczeń i wiedzy na różne tematy. Jednak stosun-
ki między pokoleniami mogą być zgodne, jeśli tylko nastąpi zrozumienie i poszanowanie. 
Różnice mogą stanowić wzbogacenie życia rodzinnego, a nie źródło konfliktu15.

O jej sile stanowią mocne więzi emocjonalne. W wielu rodzinach istnieją silne wię-
zi emocjonalne między rodzicami, dziadkami i dziećmi. Silna więź emocjonalna łączy 
członków rodziny i stanowi prawdziwą ostoję w trudnych chwilach życiowych. Szcze-
gólną rolę w obliczu problemów odgrywają babcie i dziadkowie. Im można opowiedzieć 
o swoich rozterkach i wątpliwościach, ich można również poprosić o radę. Dziadko-
wie wysłuchują narzekań i bez obawy można im powierzyć swoje troski. Doświadcze-
nie życiowe dziadków bardzo się przydaje do rozwiązywania wielu problemów. I choć 
czasami babcia lub dziadek nie dają gotowej recepty na życie, to mogą dodać otuchy i 
wesprzeć psychicznie. Dobre relacje między wnukami, rodzicami i dziadkami tworzą 
właściwą atmosferę. Wzajemna życzliwość, tolerancja, gotowość do niesienia pomocy, 
dostrzeganie potrzeb wszystkich członków rodziny stanowią gwarancję dobrego 
samopoczucia i więzi uczuciowej w rodzinie. Serdeczna atmosfera panująca w rodzinie 
stanowi gwarancję zgodnego współistnienia wszystkich jej członków. Oddanie i dobroć, 
gotowość do poświęceń i wyrzeczeń, które cechują większość babć, przyczyniają się do 
wytworzenia w rodzinie serdecznej atmosfery, pełnej wzajemnej życzliwości i miłości16.

W wielu rodzinach również dziadkowie stanowią wsparcie emocjonalne dla swoich dzieci 
i wnucząt. To oni są proszeni o wskazówki życiowe i stanowią oparcie w trudnych chwilach.

Troskliwi i życzliwi dziadkowie mają ogromny wpływ na właściwy rozwój dziecka. Mą-
dre współdziałanie wychowawcze rodziców i dziadków oraz istnienie więzi emocjonalnych 

12  A. Mac, op. cit., s. 149–150.
13  Z. Tyszka, Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 1979, s. 59.
14  T. Szlendak, op. cit., s. 128.
15  H. Filipczuk, op. cit., s. 15
16  H. Filipczuk, Babcia w rodzinie, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988, s. 63.
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dają wiele korzyści. Jeśli nie ma więzi między rodziną i dzieckiem, w rozwoju emocjonal-
nym dziecka mogą powstać nieodwracalne zaburzenia. U dzieci pozbawionych miłości i 
sympatii obserwuje się pogarszanie wyników w nauce, zahamowanie rozwoju intelektu-
alnego, fizjologicznego oraz społecznego17. Życie rodziny trzypokoleniowej, w której jest 
babcia, dziadek lub inne osoby starsze spokrewnione lub włączone do rodziny, jest bogatsze, 
spokojniejsze i pełniejsze. Dostarcza dziecku wiele zróżnicowanych doświadczeń.

Sytuacja materialna rodziny wielopokoleniowej
Warunki ekonomiczne rodziny mają duży wpływ na rozwój dziecka oraz jego funk-

cjonowanie w szkole, w grupie rówieśniczej i najbliższym otoczeniu. O sytuacji ma-
terialnej rodziny decydują: dochody rodziców lub opiekunów ucznia; mieszkanie; za-
opatrzenie dzieci w odzież, obuwie i przedmioty niezbędne do nauki, zabawy i wypo-
czynku; sposób odżywiania; a także udział dzieci w pracach zarobkowych i zajęciach 
domowych dorosłych członków rodziny18.

Znaczącym zjawiskiem są też tendencje do szukania zarobku za granicą. Coraz więcej 
dzieci pozostaje bez właściwej opieki w kraju, są one określane jako eurosieroty, czyli 
dzieci, których rodzice, czasem jedno z nich, czasem oboje, wyjechali za granicę19. W wie-
lu rodzinach pomoc i opiekę nad dziećmi przejmują dziadkowie. Nie mogą całkowicie 
zastąpić rodziców, ale są najbliższymi dorosłymi w otoczeniu dziecka. Dziadkowie dbają o 
zdrowie, bezpieczeństwo dzieci, zaspokajają ich potrzeby fizyczne i psychiczne. W Polsce 
wiele małżeństw, szczególnie młodych, zamieszkuje w domu swoich rodziców. Związane 
jest to z faktem, że młodych nie stać na zakup mieszkania. Gdy pojawia się w domu dziec-
ko, dziadkowie naturalnie włączają się w wychowanie dziecka. Niejednokrotnie udzielają 
też wsparcia finansowego. Pomagają w przygotowaniu miejsca dla wnuka, kompletują wy-
prawkę, kupują prezenty. Przez wiele lat wspólnego zamieszkiwania dziadkowie kupują 
pożywienie, przygotowują obiady i robią zapasy na zimę. Pomoc materialna niesiona przez 
dziadków w dużym stopniu przyczynia się do zapewnienia lepszych warunków życia rodzi-
com i dzieciom. Problemem może być jednak zamieszkiwanie wielu różniących się osób 
we wspólnym gospodarstwie oraz ciasnota mieszkaniowa. Brak odpowiedniej przestrze-
ni nie sprzyja mieszkańcom, może powodować wiele nieporozumień. Dziecko w wieku 
szkolnym pozbawione własnego miejsca do nauki i zabawy nie ma możliwości skupienia 
się i pracy w spokoju. Dlatego tak ważne jest zorganizowanie miejsca do nauki. Jeśli dziec-
ko ciągle komuś przeszkadza i nie ma miejsca, gdzie może w spokoju się uczyć, rozwijać 
zainteresowania i odpocząć, bardzo szybko zniechęci się do pracy. prace domowe oraz 
opieka nad dziećmi, którymi zajmują się dziadkowie, umożliwiają rodzicom dzieci pracę 
zawodową. W ten sposób podważona zostaje teza jakoby emeryci byli bezproduktywni. 

Trudna sytuacja materialna rodzin przyczynia się do niekorzystnego rozwoju biolo-
gicznego, edukacyjnego i kulturalnego dzieci i młodzieży20. Wsparcie finansowe dziad-
ków, opieka nad dziećmi, użyczenie wnukom mieszkania stanowią dla wielu rodzin nie-
ocenioną pomoc, bez której funkcjonowanie rodzin byłoby niemożliwe.

17  B. Czeredrecka, Analiza pedagogiczna zaburzeń w zachowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym, Wyd. Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów 1994, s. 59.

18  Cz. Kupisiewicz, Niepowodzenia dydaktyczne, PWN, Warszawa 1969, s. 23–24.
19  Cz. Kępski, Głodne dzieci w Polsce, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2010/1, s. 25
20  M. Tyszkowa, Czynniki determinującą pracę szkolną dziecka, PWN, Warszawa 1964, s. 68–69.
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Znaczenie rodziny wielopokoleniowej. Podsumowanie
Współcześnie przekaz międzykulturowy jest utrudniony ze względu na pogłębiający się 

dystans międzypokoleniowy. Ponadto maleje rola rodziny w wychowywaniu dzieci, wystę-
puje osłabienie autorytetu rodziców oraz brak więzi międzypokoleniowych w rodzinie. Z 
tego powodu przekaz międzykulturowy jest utrudniony. Mimo tak niekorzystnych zmian 
w wielu społeczeństwach to właśnie starsze osoby zajmują się pomocą w wychowywaniu 
dzieci. Przekazują też swoje doświadczenia życiowe, wartości i poglądy dotyczące waż-
nych spraw. Rozmowy dziadków z wnukami stanowią doskonałą okazję do przekazywania 
wiedzy o świecie, kulturze i tradycji. Kontakty międzypokoleniowe wzbogacają nie tylko 
wiedzę dziecka o przeszłości, historii własnego narodu, ale wzmacniają również uczucia 
patriotyczne. Pradziadkowie uczynili z rodzin bastion polskości socjalizujący poszczególne 
pokolenia. W rodzinach z pokolenia na pokolenie przekazywano mowę ojczystą, narodowe 
tradycje i obyczaje, uczono historii Polski i pieśni powstańczych, wpajano przekonanie o 
odrodzeniu Polski. Dziadkowie przez wiele lat przekazywali młodemu pokoleniu wspo-
mnienia o wojnie. Opowiadali o życiu w czasach kryzysów, sztuce przetrwania, zaradności, 
pomysłowości i systemie wartości. Starsi przekazywali wartości, jakie im były wpajane. 
Uczono ich poszanowania zdrowia i życia ludzkiego. Podkreślano rolę honoru, miłości 
do ojczyzny i szacunku dla wolności. W rodzinach przekazywano tradycje religijne, które 
oddziaływały na normy życia rodzinnego, moralność i obyczajowość rodzinną. Dbano o 
obrzędy i tradycje świąteczne. Szczególną uwagę przewiązywano do czasu przygotowań 
do świąt. Wspólnie biesiadowano przy rodzinnym stole. Typową tradycją dla Polaków jest 
poszanowanie dla rodziców i dziadków oraz kultywowanie pamięci o zmarłych, czego 
wyrazem jest obchodzenie Święta Zmarłych. Nigdzie w Europie to święto nie ma tak wiel-
kiej rangi. Z tradycji wywodzi się również silna więź emocjonalna i towarzyska z bliższymi 
krewnymi.21 W wielu rodzinach nadal kultywuje się tradycje, dużą wagę przywiązuje się 
do poszanowania starszych i docenia się ich wartość. Z okazji świąt członkowie rodzin 
spotykają się i wspominają dawne czasy. Szczególnie w Polsce rodacy przyjeżdżają do 
domu z najdalszych zakątków świata, aby wspólnie z rodziną spędzić święta. Ważniejsze 
uroczystości rodzinne nie mogą się odbyć bez seniorów rodu. To oni są łącznikiem młodego 
pokolenia z przeszłością.

Streszczenie:
Współcześni dziadkowie odgrywają pozytywną rolę w rozwoju zainteresowań swoich 

wnuków. Zachęcają do uprawiania sportów i turystyki. Niejednokrotnie dbają o ich eduka-
cję i rozwój. Babcie najczęściej kultywują tradycje rodzinne, opowiadają historie z prze-
szłości i przekazują je dla kolejnych pokoleń. Bez względu na liczne działania podejmowa-
ne przez starsze osoby należy docenić ich wkład w przekazywanie pamięci o przeszłości. 
Wiedza o przeszłości jest niezwykle istotna imusi być przekazywana młodym, co jest wa-
runkiem utrzymania tożsamości narodowej. Zkolei wartości, normy, tradycje i obyczaje to 
kompetencje niezbędne do funkcjonowania także współcześnie i to właśnie one są przeka-
zywane w rodzinie przez dziadków wnukom. Nie zestarzały się zasady, normy i wartości, 
którymi kierowali się starsi. Współcześnie warto o nich pamiętać i dbać, aby młodzi chcieli 
przejmować od starszych to, co dobre i wartościowe. Dziadkowie to skarbnica wiedzy, 
którą chętnie się dzielą. Mądrość i doświadczenie dziadków połączone ze zrozumieniem 

21  Z. Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2002, s. 92–92.
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i życzliwością dla najmłodszych sprawiają, że ich rozwój przebiega właściwie. Nawet po 
wielu latach wnuki podkreślają znaczenie wartości, które przekazali im dziadkowie.

Słowa klucze: dziadkowie, potomstwo, wiedza 

Summary:
Grandparents nowadays play important role in the process of upbringing of young man. 

They encourage their grandchildren to play sports and to sightsee and explore the world. 
Very often do they care about their education and development. Grandmothers usually 
pass the knowledge about customs and culture to next generations, they tell history about 
the past which is also good lesson for the offspring. We always should appreciate the 
input our grandparents have in passing knowledge of the past, as it is the most impor-
tant point to realizing who we are and how lucky we are to be at the place where we are 
now. Customs, standards and tradition on the other hand are essential to know because it 
stabilize our position in the society we live in. Tradition never gets old so that is why we 
should always walk through our lives knowing good and steady pathways. Grandparents 
have wisdom to offer and we should look no further to make good use out of it. Grand-
children always recall great knowledge and truth about life they got from their ancestors 
and this helps them get through difficulties in their lives.

Key words: grandparents, offspring, knowledge 
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WPŁYW WYCHOWANIA I EDUKACJI
NA ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ

DZIECI I MŁODZIEŻY

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierun-
ku pedagogika o specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Obecnie doktorantka Wydziału Pedagogiczne-
go i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz studentka IV roku psychologii. Pracuje jako nauczyciel 
współorganizujący kształcenie uczniów z zaburzeniami rozwojowymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pro-
wadzi w szkołach prelekcje dla uczniów i rodziców związane z różnymi zaburzeniami i trudnościami. Specjalizuje się 
w terapii uzależnień. Zainteresowania naukowo-badawcze: profilaktyka zdrowia, rozwój psychiczny, metody pracy z 
osobami uzależnionymi, z zaburzeniami zachowania, z zaburzeniami rozwojowymi, naturalne i wspomagające me-
tody lecznicze.

 mgr Elżbieta Klima - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wstęp
Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo zróżnicowana. Ludzie różnią się wychowaniem, 

poziomem i stylem życia i funkcjonowania. W różny sposób odczuwają i interpretują sy-
tuacje, a co za tym idzie różnie reagują na sytuacje trudne. Można powiedzieć, że ich re-
akcje i sposób przeżywania uzależniony jest od ich wrażliwości i odporności psychicznej.

Żyjemy w czasach, kiedy bardzo trudno jest żyć osobom wrażliwym. Liczy się sukces, 
sprawność, szybkość, efektywność działania, a nie słabość spowodowana wrażliwością. 
Emocjonalność i nadwrażliwość stają się czynnikiem utrudniającym satysfakcjonujące życie1.

Publikacje ukazuje znaczenie odporności psychicznej dzieci i młodzieży w funkcjono-
waniu w życiu osobistym i społecznym. Podejmuje zagadnienie wpływu wychowania i 
edukacji na kształtowanie się u nich odpowiedniej odporności psychicznej. 

Publikacja wskazuje na konieczność podjęcia działań w kierunku poszerzania wie-
dzy, świadomości i odpowiedzialności rodziców na temat roli i wartości odpowiedniego 
wychowania zapewniającego prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, a zwłaszcza tych o 
dużej wrażliwości i niskiej odporności psychicznej. 

Odporność psychiczna – terminologia i składowe
W naukach medycznych i przyrodniczych odporność oznacza stan organizmu, w któ-

rym zdolny jest on przeciwstawić się szkodliwym wpływom środowiska zewnętrznego2. 
W rozumieniu psychologicznym termin ten określa zdolności jednostki do pozytywnego 
rozwoju mimo niekorzystnych zdarzeń życiowych3.

W literaturze naukowej można spotkać dwa terminy odnoszące się do odporności psy-

1  M. Szpunar, Nie (potrzebna) wrażliwość, Wyd. I., Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 22.

2  I. Grzegorzewska, Aktualny stan badań nad zjawiskiem odporności psychicznej w populacji dzieci alkoholików, 
[w:] „Polskie Forum Psychologiczne”, tom 18, nr 4, 2013, s. 385-399, s. 386-387.

3  Tamże, s.387.
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chicznej: resilience lub resiliency. Termin resilience zapożyczono z fizyki, gdzie oznacza 
on wysoką elastyczność, prężność, odporność, sprężystość materiałów odpornych na od-
kształcenie (Turkiewicz-Malibranda 2014, Junik 2011, Grzegorzewska 2013a). W litera-
turze przedmiotu odporność psychiczna bywa traktowana jako: cecha osobnicza, proces 
lub pozytywny efekt końcowego rozwoju. Jak podaje Iwona Grzegorzewska większość 
badaczy ujmuje odporność psychiczną nie jako stałą cechę dziecka, lecz jako wieloczyn-
nikowy proces radzenia sobie z niekorzystnymi warunkami rozwojowymi prowadzący 
do pozytywnej adaptacji. W tak pojmowanym procesie indywidualne, rodzinne i pozaro-
dzinne czynniki ochrony podlegają interakcji z czynnikami ryzyka, redukując lub kompen-
sując ich negatywny wpływ4. 

Maria Tyszkowa odporność psychiczną utożsamia z odpornością na sytuacje trud-
ne, która to ujawnia się w warunkach kiedy jednostka napotyka w swoim życiu i 
działaniu przeszkody i zakłócenia, kiedy musi wykonywać zadania wymagające od niej 
szczególnego wysiłku i napięcia, gdy znajduje się w obliczu groźby utraty ważnych dla 
niej wartości, a także w sytuacjach powodujących wzmożone napięcie i podniecenie 
emocjonalne. Jak podaje autorka odporność na sytuacje trudne polega na zdolności do 
znoszenia frustracji i stresu bez zakłóceń w zachowaniu się, tj. bez przechodzenia do 
reakcji nieadekwatnych z punktu widzenia aktywności ukierunkowanej na cel5. Ludzi od-
pornych psychicznie cechuje:

- wytrwałość w dążeniu do celu;
- umiejętność koncentrowania się na zadaniu w momencie pojawienia się trudności 

lub sygnałów zagrożenia;
- poszukiwanie przyczyn pojawiających się trudności i motywacja do ich pokonywania6.
Cechy takie umożliwiają zmniejszenie lub opanowanie emocjonalnego podniecenia, 

które pojawia się jako reakcja na trudności, przeciwności i komplikacje, a tym samym 
pozwalają na analizę, sprawne działanie i przezwyciężanie trudności7. 

Zachowanie człowieka w sytuacjach trudnych uzależnione jest od dwóch rodzajów 
czynników: 

a\ od zewnętrznych okoliczności oraz podejmowanych przez niego aktywności - głów-
nie od stopnia trudności stojących przed nim zadań i warunków;

b\ od właściwości jego organizmu8. 
Doug Strycharczyk i Peter Clough odporność psychiczną uważają za cechę osobo-

wości, która w dużym stopniu determinuje to, na ile skutecznie jednostka radzi sobie z 
wyzwaniami, stresorami i presją niezależnie od istniejących okoliczności 9. Opracowany 
przez autorów model odporności psychicznej nazywany 4C. Odporność w założeniu au-
torów opiera się na 4 komponentach (filarach): 

- wyzwanie (challenge) - postrzeganie wyzwania jako szansy.
- pewność siebie (confidence) - wysoki poziom wiary w siebie.

4  I. Grzegorzewska, Odporność psychiczna dzieci i młodzieży – wyzwanie dla współczesnej edukacji, [w:] „Teraź-
niejszość – Człowiek – Edukacja, Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej nr 1 (53), 2011, s. 37-51, s. 39.

5  M. Tyszkowa, Problemy psychicznej odporności dzieci i młodzieży, Nasza Księgarnia, Warszawa 1972, s. 37.
6  Tamże, s. 38.
7  M. Tyszkowa, Problemy psychicznej odporności dzieci i młodzieży, Nasza Księgarnia, Warszawa 1972, s. 38..
8  Tamże, s. 39.
9  D. Strycharczyk, P. Clough, Odporność psychiczna, przekład: S. Pikiel, Gdańskie Wyd. Psychologiczne Sp. z o.o., 

Sopot 2017., s. 13.
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- zaangażowanie (commitment) - wytrwałość w realizowaniu zadań.
- kontrola/ poczucie wpływu (control) - przekonanie, że kontroluje się swój los10. 
Jednostka odporna psychicznie dobrze radzi sobie ze stresem, presją i wyzwaniami 

panując nad nimi lub nie dopuszczając ich do siebie. 

Wrażliwość psychiczna jednostki – uwarunkowania biologiczne i społeczne
Przeciwieństwem odporności psychicznej jest wrażliwość. Osoby wrażliwe psychicznie 

silnie odczuwają wpływ stresu, presji, wyzwań, wszelkich sytuacji trudnych – dopuszcza-
jąc je do siebie, a w konsekwencji czego doświadczają niekorzystnych i negatywnych skut-
ków. Wrażliwość psychiczna jednostki sprawia, że jej życie staje się znacznie trudniejsze11. 

Wrażliwość emocjonalna bywa postrzegana jako forma niedojrzałości psychicznej, 
braku dystansu i realnego kontaktu z otoczeniem. O ile sama wrażliwość jest odbierana 
ambiwalentnie, o tyle nadwrażliwość, przewrażliwienie posiada znaczenie pejoratywne. 
W psychologii dla scharakteryzowania osób o dużej wrażliwości używa się pojęć „wyso-
ko wrażliwy” (Higly Sensitive Person), „wyjątkowo wrażliwy”, „nadwrażliwy” (super-
sensivity) lub „ponadprzeciętnie wrażliwy”12. Ilse Sand13 wrażliwość traktuje jako cechę 
osobowości i określa takimi przymiotnikami jak: nieśmiały, strachliwy, znerwicowany. 
Powołując się na badania wskazuje, że osoby o dużej wrażliwości stanowią około 15-
20% społeczeństwa. Na podobną procentową ilość osób nadwrażliwych wskazuje Ted 
Zeff14, twierdząc, iż cecha ta w takim samym stopniu występuje w populacji mężczyzn i 
kobiet. Zeff charakteryzując osoby nadwrażliwe, wskazuje, iż posiadają one „delikatniej-
szy” centralny układ nerwowy, co czyni je bardziej podatnymi na „zranienia” psychiczne. 
U osób takich dochodzi do silniejszego przetwarzania bodźców z otoczenia, co skutkuje 
u nich długotrwałym pobudzeniem, rozczarowaniem, frustracją, wyczerpaniem, a nawet 
wycofaniem i zamykaniem się w sobie. Wszelkie informacje i komunikaty docierające 
do nich z zewnątrz (z otoczenia), od innych ludzi (zwłaszcza od bliskich), są przez nie 
dogłębnie analizowane, długo pamiętane i przeżywane15. 

Z badań biologicznych wynika, że bodźce zewnętrzne z jednej strony dłużej się u nich 
utrzymują w kanale sensorycznym, a z drugiej strony następuje długotrwały proces ana-
lizowania, rozszczepiania i wielotorowego analizowania tego, co się wydarzyło. Na tym 
właśnie zasadza się kłopotliwość egzystencji ludzi wysoko wrażliwych, mających wyraźny 
kłopot z odróżnieniem tego, co istotne, od tego, co zupełnie nie ma znaczenia16. Ted Zeff 
wskazuje, że osoby nadwrażliwe często doświadczają negatywnych reakcji ze strony środo-
wiska, w którym przychodzi im funkcjonować, spotykają się z niezrozumieniem i brakiem 
akceptacji. Ponadto badacz dodaje, że jedną z głównych przyczyn wysokiej wrażliwości jest 
trudne dzieciństwo, pozbawione akceptacji i bezpieczeństwa ze strony rodziców17.

Wiele teorii naukowych wskazuje na ogromną rolę doświadczeń emocjonalnych dla 
rozwoju człowieka, gdzie szczególne znaczenie przypisuje się wczesnym doświadcze-

10  Tamże, s. 13.
11  Tamże, s. 17-18.
12  M. Szpunar, jw. s. 16.
13  I. Sand, Wrażliwość dar czy przekleństwo?, Laurum, Warszawa 2016.
14  T. Zeff, Być nadwrażliwym i przetrwać, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2008.
15  M. Szpunar, jw. s. 16-17.
16  Tamże, s. 17.
17  Tamże, s. 17.
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niom emocjonalnym dziecka. Jak pokazują badania naukowe prowadzone m. in. przez 
Davidsona, Foxa (1989), Bella i Foxa (1994) - to najwcześniejsze doświadczenia dziecka 
wpływają na kształtowanie się struktury jego mózgu. W drugiej połowie pierwszego roku 
życia zwiększa się aktywność płatów czołowych, które odpowiedzialne są za regulację 
emocji, interakcje i sekwencjonowanie18. Otto Kernberg (1976) twórca teorii relacji z 
obiektem uważał, że to jakość relacji interpersonalnych z osobami znaczącymi (obiek-
tami) stanowi podstawę wszelkiego rozwoju. Badania prowadzone w obszarze rozwo-
ju osobowości przez Schanberga, Fielda (1987), Hofera (1995), Rothbarta (1999) i in. 
wskazują, że skłonności genetyczne człowieka są wyzwalane, ujawniane i kształtowa-
ne poprzez jego szeroko ujęte doświadczenia19. Oznacza to, że środowisko zewnętrzne 
(szczególnie) rodzinne może aktywizować pewne geny (a poprzez to i skłonności) dziec-
ka czyniąc je bardziej lub mniej wrażliwym na krytykę, przeciwności i zagrożenia.

Odporność psychiczna determinuje wiele postaw oraz zachowań człowieka, a to ozna-
cza, że wiele istotnych dla człowieka zamierzeń i celów życiowych często pozostaje nie-
zrealizowanych, i to nie w wyniku braku siły woli czy braku włożonego wysiłku, lecz na 
skutek braku odpowiedniej odporności psychicznej20.

Negatywny wpływ wychowania na rozwój psychiczny jednostki
N. Garmezy (1991) w oparciu o szereg przeszłych i aktualnych badań naukowych wy-

różnił trzy uniwersalne elementy wiążące się z odpornością psychiczną człowieka, takie jak:
(1) potencjał jednostki złożony z takich subelementów jak: temperament, poziom inteligencji
(2) funkcjonowanie rodziny - głównie obszar, w którym dziecko ma udzielane wsparcie
(3) osoby zewnętrzne i instytucje – które udzielają dziecku lub jego rodzinie pomocy 

i wsparcia przy pokonywaniu trudności życiowych21. 

Schemat nr 1. Elementy wpływające na odporność psychiczną

Źródło: opracowanie własne na podstawie L. Grzegorzewskiej Odporność psychiczna dzieci  
i młodzieży – wyzwanie dla współczesnej edukacji, s.39.

18  M. Taracha, Inteligencja emocjonalna a wykorzystanie potencjału intelektualnego, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie 
– Skłodowskiej. Lublin 2010, s. 79.

19  Tamże, s. 79.
20  M. Ryś, E. Trzęsowska-Greszta, Kształtowanie się i rozwój odporności psychicznej, [w:] „W trosce o rozwój. Uję-

cie integracyjne” „Kwartalnik Naukowy” nr. 2(34)2018, s. 164-196, s. 164.
21  I. Grzegorzewska, Odporność., jw. s. 37-51, 39.
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(1) potencjał jednostki złożony z takich subelementów jak:
temperament
poziom inteligencji
(2) funkcjonowanie rodziny - głównie obszar, w którym dziecko ma udzielane wsparcie
(3) osoby zewnętrzne i instytucje – które udzielają dziecku lub jego rodzinie pomocy 

i wsparcia przy pokonywaniu trudności życiowych22. 
Wychowanie jest całym systemem oddziaływań na jednostkę i obejmuje plastyczny 

zespół bodźców i sytuacji, którymi to można w sposób planowy manipulować, aby re-
alizować określone cele i tym samym wpływać na rozwój psychiczny człowieka. Wzory 
osobowe prezentowane przez rodziców i nauczycieli, czy też inne osoby znaczące w 
sposób bezpośredni wpływają na modelowanie psychiki dziecka i młodego człowieka 
oraz biorą udział w kształtowaniu zarówno jego odporności psychicznej jak i jego osobo-
wości. O tym jak istotne jest wychowanie dla rozwoju psychicznego człowieka świadczą 
w sposób dobitny przypadki osób, u których ze względów losowych wystąpił deficyt tego 
wychowania lub sytuacje w życiu dzieci, w których sposób wychowania uległ znaczące-
mu wypaczeniu23. Dzieci takie, bez pomocy osób które udzieliłyby im pomocy i wsparcia 
z góry skazane są na niepowodzenia życiowe. Nie są one bowiem w stanie w pełni wyko-
rzystać swoich zdolności ani ich rozwinąć. Wskutek niewłaściwego ukształtowania oso-
bowości pod wpływem patologicznego wychowania, błędnych wzorów do naśladowania, 
ciągłego narażania na traumy i frustracje, - wypatrzeniu ulega ich psychika, nie potrafią 
odnosić sukcesów w życiu, nie widzą własnych zalet i nie potrafią ich wykorzystać, z 
góry skazują się na porażkę. Wskutek błędnie ukształtowanego negatywnego obrazu wła-
snej osoby nie znajdują oni w sobie motywacji, np. do nauki czegoś wartościowego co 
stanowiłoby ich osiągnięcie i pozwoliło im odnieść sukces w danej dziedzinie; uważają 
iż sukcesy są dla „wybrańców” do których oni nigdy należeć nie będą. 

Deficyty wychowania mogą wystąpić u dzieci i młodzieży w różnych okresach życia. 
Często spotykane bywa już we wczesnych okresach życia. Gdzie dziecko wychowywane 
w rodzinie patologicznej lub dysfunkcyjnej, która nie potrafi zaspokoić jego podstawo-
wych potrzeb, bywa też umieszczane w ośrodkach zastępczych, gdzie nie potrafi przy-
swoić sobie podstawowych nawyków i prawidłowych zachowań emocjonalnych. Opieka 
nad dziećmi starszymi umieszczanymi w różnych instytucjach zawiera również deficyty 
wychowania zwłaszcza w sferze uczuć wyższych i rozumowania podstawowych wartości 
moralno-społecznych, które to wymagają trwałych związków uczuciowych z osobą doro-
słą, z którą mogłyby się identyfikować i która byłaby dla nich obiektem do naśladownic-
twa24. Dzieci wzrastające bez okazywania im uczuć, bez akceptacji i pochwały czują się 
zagubione w życiu, mają niską samoocenę, brak im siły przebicia, żyją często bez celów 
na niskim poziomie egzystencji, uciekają często w uzależnienia lub wchodzą w świat 
przestępstw czy demoralizacji. 

Sytuacja rodzinna, zaspokajanie potrzeb dziecka lub niezaspokajanie, atmosfera życia 
rodzinnego i sposób traktowania dziecka decydująco wpływa na dalsze jego życie. W 
zależności od doświadczanych przez dziecko a następnie młodego człowieka sytuacji 
w domu i w szkole kształtują się jego postawy, zainteresowania i umiejętności, które 
następnie ujawnią się w ogólnym kształcie jego dorosłego życia, czyli w stosunkach z in-

22  Tamże.
23  M. Przetacznikowa, Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, PZWSz, Warszawa 1973, s. 203.
24  Tamże, s. 203-204.



ARTYKUŁYARTICLES

183

nymi ludźmi, w jego reakcjach, przekonaniach, we wszelkich działaniach jakie podejmie 
w przyszłości, w stawianych sobie celach, w wyborze zawodu25 i to też zadecyduje jakie 
zdobędzie osiągnięcia i jak sobie w życiu poradzi.

Ciągłe narażanie na sytuacje frustrujące, nerwowa atmosfera rodzinna, rozwiązywanie 
konfliktów krzykiem i przemocą kształtują u jednostkę charakteryzującą się nerwowością 
i częstymi stanami roztrojenia, gdzie nawet niewielkie sytuacje problemowe są dla nich 
zbyt wielką przeszkodą i wprowadzają je w stan roztrojenia umysłu. Człowiek doznający 
stanów roztrojenia jest wyczerpany codziennymi kłopotami, co negatywnie przekłada się 
na jego myślenie i działanie. Roztrojenie to taki stan nerwowy, w którym falujące emocje 
upośledzają pracę ośrodka wykonawczego mózgu, w taki sposób, że człowiek nie jest 
się w stanie skupić i jasno myśleć (myśli wówczas są chaotyczne), a tym samym stan ten 
negatywnie przekłada się na jego jakość wykonania danego zadania, osiągnięcia i ewen-
tualne sukcesy, do osiągnięcia których niezbędna jest optymalna atmosfera emocjonalna 
zarówno w szkole, w pracy, jak i w innych dziedzinach życia26.

Innym negatywnym czynnikiem upośledzającym wydajność, efektywność jest silna 
presja. Im silniejsza presja tym niższa wydajność. Upośledzona jest wówczas zdolność 
uczenia, przechowywanie informacji, kreatywne myślenie i reagowanie, zdolność sku-
pienia uwagi i skuteczne planowanie i organizacja. Człowiek wpada w stan tzw. „dys-
funkcji poznawczej”. Im silniejszy niepokój tym gorsza sprawność mózgu. W takich sta-
nach przykre myśli rozpraszają uwagę, kurczą przestrzeń dostępną uwadze człowieka, 
zmniejszają zdolność do przyswajania nowych informacji i blokują zdolność do two-
rzenia nowych pomysłów. Myśli skupiają się tylko na tym co wywołało przygnębienie 
i niepokój. Stan taki ma miejsce przy zmartwieniach, urazach. Inne stany psychiczne, 
które upośledzają wydajność człowieka to stany paniki, smutek, skrajny niepokój, złość. 
Przesuwają one aktywność umysłu poza sferę wydajności pracy i uniemożliwiają osią-
gnięcie pozytywnego efektu. Innym niekorzystnym stanem psychicznym wpływającym 
negatywnie na osiągnięcia jest również nuda. Człowiek traci wówczas motywację i nie 
potrafi się skoncentrować, myślami błądzi gdzie indziej27. Takiego stanu często doznają 
uczniowie jeżeli zajęcia nie są prowadzone w sposób ciekawy, nie są w stanie ich zain-
teresować, uważają, że przedmiot jest im zupełnie niepotrzebny lub posiadają zbyt duże 
braki w wiedzy i nie są w stanie nadrobić zaległości.

Odporność psychiczna jednostki
Ludzie różnią się pomiędzy sobą pod względem odporności psychicznej na różnego 

rodzaju niepowodzenia i trudności. Osoby charakteryzujące się wyższą odpornością psy-
chiczną potrafią pracować w stanie wyższych napięć – zachowują przytomność i jasność 
umysłu, z łatwością przypominają sobie potrzebne wiadomości, szybko reagują, znajdują 
właściwe rozwiązania, czy to w przypadku trudnego egzaminu, jakiejś konkurencji, pro-
blemu. Ludzie z wyższą odpornością psychiczną łatwo odnoszą sukcesy, ponieważ potrafią 
znosić i pokonywać różne trudności, a doznawane napięcie emocjonalne nie wytrąca ich 
z pola aktywności celowej, lub czyni to w niewielkim stopniu. Natomiast osoby z niską 
odpornością psychiczną reagują przeciwnie – nawet niewielkie trudności czy sygnały za-
grożenia powodują dezorganizację ich zachowania. Podczas egzaminów plączą się, gubią 

25  Jeffrey S. Turner, Donald B. Helms, Rozwój człowieka, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne SA, Warszawa 1999, s. 450.
26  D. Goleman, Przekład: A. Jankowski, Inteligencja społeczna, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007, s. 321.
27  Tamże, s. 322-323.
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myśli, zapominają to czego się nauczyli. Ich oceny i wyniku są więc poniżej ich możliwo-
ści, gdyż otrzymują gorsze oceny. Zamykają się w sobie, unikają publicznych wystąpień, 
nie potrafią przedstawić swoich racji gdy napotykają na opór ze strony innych ludzi, itp. 
Osoby takie łatwiej niż inni wchodzą w stan napięcia nerwowego. W ostatnich czasach po-
święca się dużo uwagi problemom małej odporności psychicznej dzieci i młodzieży. Moż-
na odnaleźć wiele przypadków załamań młodych ludzi nawet z powodu błahych trudności 
życiowych. Wyniki wielu badań psychologiczno-pedagogicznych wskazują, iż źródłem 
wielu niepowodzeń w nauce, braku sukcesów, niezrealizowaniu własnych możliwości i 
zamiarów życiowych jest brak psychicznej odporności na niepowodzenia i trudności, oraz 
brak umiejętności ich pokonywania. Jest to tym bardziej niepokojące, że współczesny czło-
wiek funkcjonuje w coraz trudniejszych i coraz bardziej skomplikowanych warunkach28.

Badania wskazują, iż odporność psychiczną można kształtować, podobnie jak wiele in-
nych cech i zdolności poprzez odpowiednie wychowanie, co jednak nie jest takie proste. 
Psychika człowieka kształtuje się pod wpływem środowiska w toku jego indywidualnego 
rozwoju. Dziecko przyswaja sobie ludzkie cechy i zdolności przede wszystkim poprzez 
proces uczenia się i własną aktywność, które są tłem procesów dojrzewania. Ponieważ czło-
wiek funkcjonuje w społeczeństwie – a to wytworzyło u niego odpowiednie mechanizmy 
psychicznej regulacji stosunków ze światem zewnętrznym, oraz określone potrzeby takie 
jak: potrzeba poznania, potrzeba szacunku i uznania, potrzeba przynależności do grup. po-
trzeba oddźwięku, potrzeba poczucia własnej wartości, itp. W toku jego rozwoju kształtuje 
się jego osobowość, która kieruje jego postępowaniem, a składa się ona z względnie trwa-
łych nastawień, oczekiwań, przekonań29. Człowiek dąży do rozwoju własnej osobowości co 
może następować poprzez zdobywane przez niego osiągnięcia, odnoszone sukcesy, oraz do-
konywaną i odczuwaną przez niego refleksyjność nad własnym życiem. Człowiek bowiem 
zmienia się, przekształca swoje otoczenie, tworzy i realizuje się w podjętych działaniach. 

Odporność psychiczna wymaga hartu psychicznego, wytrwałości i odwagi. I zależna 
jest od ukształtowanych funkcji organizmu, rodzaju osobowości i odpowiednich wzorów 
zachowania , które człowiek przyswoił sobie w okresie dzieciństwa i młodości. Cechy te 
są dosyć trwałe i trudno poddają się zmianom czy korektom. Dlatego też tak ważne w tym 
okresie wychowanie poprzez odpowiednią organizację doświadczeń i odpowiednie wa-
runki wychowania. Psychika człowieka pod wpływem długotrwałego lub nadmiernego 
przeciążenia ulega odkształceniom. Przejawia się to poprzez charakterystyczne zmiany 
w zachowaniu: niepokój ruchowy, negatywne reakcje emocjonalne, zniechęcenie, rezy-
gnacja z zadania, przerwanie aktywności. W wyniku dalszego nadmiernego przeciążenia 
psychiki, poprzez narażanie na sytuacje trudne dochodzi do patologicznych zaburzeń w 
zachowaniu. Ludzie mają różną odporność na sytuacje trudne, czyli przeszkody na dro-
dze do celu, do których można zaliczyć np.:

- niepowodzenia przy wykonaniu złożonych zadań wymagających wysiłku zarówno 
fizycznego jak i psychicznego,

- gdy zostaje zmuszony do życia w warunkach sprzecznych z jego potrzebami,
- gdy spotyka się z nadmiarem bodźców lub wymagań,
- gdy coś zagraża prezentowanym przez niego wartościom: życiu, zdrowiu, bezpie-

czeństwu jego i bliskich, pozycji społecznej, dobrej opinii.

28  M. Tyszkowa, jw. s. 7-9.
29  Tamże, s. 7-9.
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Sytuacja trudna występuje wtedy gdy możliwości jednostki lub warunki realizacji nie 
są odpowiednie do zadań, które jednostka ma wykonać. Każde działanie, które podejmu-
je człowiek dokonuje się w pewnych warunkach, które to tworzą tzw. „jego sytuację”, na 
którą składają się; jego potrzeby, możliwości i motywy działania30 i okoliczności (czynniki 
zewnętrzne). I wszystkie te elementy decydują o tym jak postrzega on zadanie. któremu musi 
sprostać, czy sobie z nim poradzi, czy też będzie to dla niego za trudne. Zadecyduje o tym jego 
odporność psychiczna i stan psychiczny jaki posiada w czasie wykonywania danego zadania. 

Odporność na sytuacje trudne jest obecnie cechą niezmiernie pożądaną. Obecne życie 
stwarza wiele komplikacji i zagrożeń. Nie sposób uchronić jednostki przed różnymi kon-
fliktami, przykrościami czy sytuacjami wywołującymi lęk czy napięcie. Wzmacnianie 
odporności psychicznej człowieka, celem zwiększenia jego tolerancji na stres i sytuacje 
trudne, a poprzez to umożliwienie mu lepszego funkcjonowania w życiu i osiągania suk-
cesów i zadowolenia jest obecnie możliwe poprzez odpowiednie działania wychowawcze 
i edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości jednostki. 

Do nich to należą:
- wzmacnianie wydolności układu nerwowego poprzez opracowywanie odpowiednich 

bodźców i sytuacji trudnych, które podlegają stopniowaniu
- kształtowanie poprzez odpowiednie wychowanie zwartych, harmonijnych osobowo-

ści, które potrafią pokonywać trudności i są w stanie znosić większe obciążenia psychiczne
- kształtowanie w jednostce odpowiednich i korzystnych nawyków reagowania na 

trudności31.
Zadania jakie stawiane są dziecku zarówno w rodzinie, szkole czy innych instytucjach 

z punktu widzenia potrzeb kształtowania jednostek psychicznie odpornych powinny speł-
niać określone warunki. Przede wszystkim powinny być dostosowane do jego możliwo-
ści i być możliwe do wykonania przez dziecko przy odpowiednim wysiłku z jego strony. 
Spełnienie wymagać dostatecznie trudnych to odniesienie przez dziecko sukcesu. Daje 
mu to satysfakcję i poczucie siły. Wymagania zbyt trudne powodują iż dziecko czuje się 
mało zdolne, nie nadające się do niczego, a jego niepowodzenia podkopują jego poczucie 
wartości i wywołują uczucie klęski osobistej. Jeżeli taka sytuacja powtarza się u dziecka 
przez dłuższy czas wywołuje postawę wycofania się, unikania zadań i bierności. W taki 
właśnie sposób powstają i ulegają utrwaleniu właściwości, które to obniżają zdolność 
jednostki do pokonywania trudności i obniżają jej odporność psychiczną32, a tym samym 
uniemożliwiają osiąganie jakichkolwiek satysfakcjonujących sukcesów. Wychowanie 
dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości jest więc procesem trudnym, wy-
magającym odpowiedniej wiedzy i świadomości. Niewłaściwym i nieodpowiedzialnym 
wychowaniem można dziecku i młodemu człowiekowi wyrządzić ogromną krzywdę, 
która znajdzie odzwierciedlenie w jego przyszłości i jego dalszych losach.

Podsumowanie
Rozwój człowieka jest interakcją uwarunkowań genetycznych – czyli tych czynników, 

które są wrodzone, oraz oddziaływań środowiska (najbliższego otoczenia), gdzie treści 
docierające do jednostki ze środowiska są przez nią asymilowane. Dojrzewanie układu 
nerwowego u dziecka następuje pod wpływem różnego rodzaju bodźców społecznych 

30  M. Tyszkowa, jw. s. 22.
31  Tamże, s. 164.
32  M. Tyszkowa, jw. s. 162-164.
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docierających do niego poprzez odpowiednie wychowanie33. 
Świadomość wielu rodziców dotycząca czynników emanujących na rozwój dziecka - 

jest na niskim poziomie, brakuje kształcenia pedagogicznego w kierunku „bycia” dobrym 
rodzicem. Wybiórczo tematykę tę podejmują szkoły, różne placówki kulturalno-oświa-
towe, oraz organizacje społeczne. Brakuje jednak programów edukacyjnych w tym ob-
szarze, sprawdzonych form i metod współpracy pedagogicznej z rodzicami. Rodzicom 
brakuje wiedzy i świadomości, a zdobyta w toku własnego doświadczenia wiedza i we 
własnych rodzinach jest niewystarczająca (często młodzi ludzie we własnych rodzinach 
byli wychowywani niewłaściwie). Rodzinom i przyszłym rodzicom potrzebna jest wie-
dza pedagogiczna, psychologiczna i socjologiczna, o rozwoju psychicznym i społecznym 
człowieka oraz wpływie wychowania na rozwój dziecka, aby mogli sprostać obecnym 
wymaganiom wychowawczym (ogromne tempo przemian, chaos dezinformacyjny, nowe 
tendencje edukacyjne, dostęp informacyjny praktycznie do wszystkiego, dewaluacja 
wartości, materializm i hedonizm). Spośród wielu instytucji najczęstszy kontakt i tym 
samym największy wpływ na rodziców ma szkoła. W szkołach można rozwijać twórczą 
działalność w obszarze kształtowania kultury pedagogicznej rodziców oraz uczniów (po-
tencjalnych przyszłych) rodziców. Należy zająć się pedagogicznym kształceniem spo-
łeczeństwa, powinien to być jeden z elementów systemu oświatowo-wychowawczego, 
który służyłby edukacji dorosłych (rodziców), oraz młodzieży (przyszłych rodziców) w 
zakresie zdobywania wiedzy oraz nabywania umiejętności pedagogicznych, psycholo-
gicznych i socjologicznych, które dotyczyłyby świadomego i odpowiedzialnego wycho-
wania, rozwoju dzieci, umiejętności rozwijania u nich uczuć, emocji, zainteresowań oraz 
wrażliwości na potrzeby innych i młodego pokolenia34. 

Sprawą niezwykle pilną jest podjęcie zintegrowanych działań w zakresie zdrowia psy-
chicznego, promowanie zdrowego stylu życia, co powinno nastąpić poprzez konsekwent-
ną współpracę wielu środowisk także naukowych, wpływających na wychowanie i so-
cjalizację dzieci i młodych ludzi. Szczególnie ważne jest tutaj podnoszenie świadomości 
i kultury pedagogicznej rodziców, zwłaszcza w obszarze zwiększenia świadomości ich 
ogromnego wpływu na rozwój swoich dzieci: psychiczny, społeczny i duchowy, możli-
wości stymulacji a także destrukcyjnego wpływu rodziny, które to mają wpływ na jakość 
życia i przyszłe losy dzieci35.

Świadomość wpływu wychowania i edukacji na rozwój i odporność psychiczną 
dziecka, indywidualne podejście do niego i jego problemów od najmłodszych lat może 
uchronić rodziców i nauczycieli przed popełnieniem wielu błędów wychowawczych 
w zakresie rodzicielstwa i kształcenia zarówno w rodzinie jak i w szkole, a poprzez to 
umożliwić dziecku lepszy start życiowy poprzez nauczenie go prawidłowych zachowań, 
wiary w siebie, odwagi do podejmowania wyzwań, wytrwałości i wykształcenie w nim 
odporności psychicznej, oraz potrzeby i umiejętności precyzowania celów i osiągania 
sukcesów w życiu osobistym i społecznym36.

33  Tamże, s. 165.
34  H. Cudak, Szkice z badań nad rodziną, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, Kielce 

1995, s. 192.
35  J. Deręgowska, M. Majorczyk, Kultura pedagogiczna rodziców i styl życia w rodzinie jako czynniki ochrony zdro-

wia w rodzinie. refleksja pedagogiczna, [w:] „Pielęgniarstwo polskie” nr 2 (56), 2015, s. 199-211, s. 210.
36  E. Klima, Rozwój psychiczny jednostki a sukces życiowy – wpływ wychowania i edukacji, [w:] T. Łączek (red.), 

Wychowanie do sukcesu życiowego – wybór czy konieczność, Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 
2017, s. 229-245, s. 229.
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Streszczenie:
W artykule zdefiniowano pojęcia odporności psychicznej, wrażliwości dzieci i mło-

dzieży i jej związku z ich funkcjonowaniem społecznym i podejmowanymi przez nich 
wyzwaniami i aktywnościami w życiu. Wskazano także te składniki odporności psy-
chicznej, które są uzależnione zarówno od właściwości biologicznych organizmu jak i od 
oddziaływania najbliższego środowiska społecznego w tym głownie rodzinnego, które 
nie tylko może wspierać dziecko w rozwoju, wzmacniać jego odporność psychiczną, ale 
i może hamować rozwój, wypaczać ich psychikę. Celem artykułu jest wskazanie wpływu 
wychowania i edukacji – zwłaszcza rodziny dla wzmacniania odporności psychicznej 
dziecka i odpowiedniego ukierunkowania jego rozwoju. Artykuł wskazuje na koniecz-
ność podejmowania szerokich działań edukacyjnych mających na celu radykalną popra-
wę wiedzy i świadomości oraz odpowiedzialności rodziców na temat prawidłowego roz-
woju dzieci i młodzieży. 

Słowa kluczowe: odporność psychiczna, wrażliwość, środowisko rodzinne, wycho-
wanie, edukacja.

Summary: 
The article defines the concepts of mental resilience, the sensitivity of children and youth 

and its relation to their social functioning and their challenges and activities in life. Also indi-
cated are those components of psychological immunity, which depend on both the biological 
properties of the body and the impact of the nearest social environment, including mainly 
family, which can not only support the child development, strengthen his mental resilience, 
but can also inhibit the development, distort their psyche . The aim of the article is to show 
the influence of education and education - especially the family for strengthening the child’s 
mental immunity and proper targeting of its development. The article points out the need 
to undertake broad educational activities aimed at radically improving the knowledge and 
awareness and parents’ responsibility on the proper development of children and youth.

Key words: mental resistance, sensitivity, family environment, upbringing, education.
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`ARTICLES
BAZYLI WIELKI

 

Bazyli urodził się w czasie, gdy Atanazy został biskupem, jakieś dziesięć lat po śmierci 
Euzebiusza z Cezarei. Kościół, w którym, wzrasta, posiada państwowe znaczenie i popar-
cie, a wszystkie polityczne, społeczne i umysłowe prądy „świata” zaczynają już w nim 
zyskiwać prawo przynależności. Kościół jest już wybitnym czynnikiem życia publicz-
nego. Jego biskupi zajmują nieraz świetne stanowiska i posiadają uznanie, bogactwa i 
szerokie możliwości działania. Zagadnienie religijnego fundamentu Kościoła, narzucone 
przez spór ariański, ciągle jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Wielu mężów Kościoła stara się 
uniknąć decyzji duchowej, oddając się ogólnej, ograniczonej, budującej zapobiegliwości; 
z drugiej strony grozi niebezpieczeństwo, że głoszenie nowiny Chrystusowej zamieni się 
w arenę walki wszelkich możliwych i przeciwstawnych sobie szkół teologicznych. Rząd 
cesarski usiłuje położyć kres bezmiernemu rozszerzaniu się sporów dogmatycznych oraz 
utrzymywać zwartość Kościoła przez stosowne dekrety, uchwały synodalne i idące za nimi 
środki przymusu. Nikt nie ma w tej dziedzinie zupełnie czystego sumienia, lecz większość 
biskupów chce się jakoś zadowolić elastycznymi formułami lub też po cichu wydobyć się 
z tych kleszczy. Przyzwyczajono się do nie zwracania uwagi na protesty oraz do mniej lub 
bardziej otwartego czy naiwnego wymijania teologii. W tym powierzchownie wspania-
łym wzroście poziomu kulturalnego i materialnego grozi Kościołowi niebezpieczeństwo 
zatracenia swej głębi swego sumienia. Kiedy więc pozornie układano jakoś stosunki, 
stopniowo coraz bardziej zacierała się droga odpowiedzialności za przyszłość.

Na tym tle należy rozpatrywać osobowość i działalność Bazylego „Wielkiego». Bazyli 
według swej najbardziej wewnętrznej istoty jest ascetą i teologiem. Jako taki toruje on 
znowu drogę zagrożonym, współczesnym sobie ludziom, ale stoi on w mocnym i wyraź-
nym przeciwieństwie do znacznej ilości swoich kolegów-biskupów. Jako młodo-nicejczyk 
należał Bazyli do zwolenników starego Atanazego: podjął jego walkę życiową w innym 
miejscu geograficznym oraz w innym duchu teologicznym i prowadził ją dalej. Jako czło-
wiek i jako teolog Bazyli nie tkwi korzeniami w świecie klerykalnym, a charakteru swego 
nie ukształtował dopiero w walkach kościelno -politycznych. Dumę i niezależność wyniósł 
już z domu. Jak chrześcijanin świadomie je spychał na dalszy plan i nie podkreślał ich.

W wieku piętnastu lat rozpoczął Bazyli swoje studia w Cezarei Kapadockiej i kon-
tynuował je w Konstantynopolu. Decydujące semestry studiów odbywał od roku 351 w 
Atenach. Grzegorz z Nazjanzu, z którym zawarł wówczas dozgonną przyjaźń, relacjonu-
je po latach, jak ustrzegł go jako nowicjusza przed wybrykami ceremonii wtajemniczenia 
ówczesnego sztubackiego okresu i stwierdza, że obaj w swym gorącym zapale studiowa-
nia nie znali żadnych innych dróg poza drogą wiodącą do audytorium lub do kościoła. 

  Bazyli Wielki (330-379)  
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Poza podkreśloną przez Grzegorza wolą uświęcenia można tu wziąć pod uwagę również 
stanowisko społeczne i wczesne poczucie wyższości umysłowej. W każdym razie w tych 
latach uzyskał Bazyli rozległe wykształcenie. Platon, Homer, a także historycy i oczywi-
ście retorzy, sądząc na podstawie jego pism, byli mu bliscy przez całe życie, określając 
mimo woli jego sposób wyrażania i styl. W obcowaniu z poganami Bazyli wolny jest od 
uprzedzeń. Zbliżył się osobiście do słynnego mówcy Libaniosa i prowadził z nim kore-
spondencję. Ale Bazyli nigdy się nie stał entuzjastą nauki jak Grzegorz, a później jako 
mnich i biskup, spogląda on poniekąd krytycznie na „próżną błogość” okresu ateńskiego. 
Bazyli nie ignorował niebezpieczeństw moralnych literatury klasycznej; ale porady od-
nośnie do studiów udzielane bratankowi wykazują, że nie był gotów do zrezygnowania 
z tego powodu ze skarbów wykształcenia starożytnego. Chodzi tylko o staranny dobór 
lektury. Zresztą w rachubę brać należy tylko propedeutyczną wartość pisarzy pogańskich; 
ale korzyść stąd płynąca nie ogranicza się tylko do strony czysto formalnej i estetycznej; 
należy ich uwzględnić właśnie w dziedzinie moralnego wychowania chrześcijan.

Kto chce poznać Bazylego, ten musi mimo wszystko poznać go jako mnicha. Bazyli 
jest ascetą duszą i ciałem - surowa asceza jest żywiołem, w którym on duchowi pracuje, 
żyje i działa. Jest on ascetą na miarę tego, jak t jest tylko możliwe bez kolizji z Kościo-
łem i jego chrystianizmem. W każdym razie, granic tych przestrzegał przez całe życie, co 
jest bardzo ważne właśnie w Kapadocji. To znaczy że Bazyli nigdy nie przeciwstawił w 
sposób ekskluzywny życia zakonnego, jak to uczynili w końcu eustacjanie, życia gminy 
i drodze do zbawienia chrześcijan żyjących w małżeństwie, a ponadto nawet najsurow-
sza asceza nie ma u niego motywów dualistycznych w sensie marcjonistycznym czy ma 
nichejskim. Pełny sens ma jedynie życie skierowane w dziedzinę ducha, Boga i wiecznej 
szczęśliwości Bożej. Ale skoro mnich sięgado tych celów i dlatego poddaje się surowe-
mu wychowaniu i samowychowaniu, jego ludzkie „ja” nie ulega zburzeniu, lecz zostaje 
uwolnione, uskrzydlone i wyniesione poza ramy zawężające, aby mogło się całkowicie 
Bogu oddać, Boga oglądać i z Bogiem się jednoczyć. Tło tych idei stanowi metafizyka 
neoplatońska oraz myśli ukochanego mistrza, Orygenesa. Lecz silniej niż wszyscy po-
przednicy - z wyjątkiem chyba tylko Klemensa, Bazyli podkreśla, że właściwą siłę tego 
wyzwolonego życia stanowi nie samo poznanie, lecz miłość, miłość nie tylko w sensie 
teologicznym, skierowanym do Boga, lecz również jako miłość bliźniego. Dlatego życie 
zakonne jest dla Bazy lego zasadniczo życiem we wspólnocie, gdzie jeden drugiemu 
może służyć i jeden drugiego wspomaga i rozwija. Takie właśnie jest prawdziwe życie, 
uszlachetniające jednocześnie wszystkie możliwości ludzkie i potęgujące stronę ducho-
wą, po prostu życie chrześcijańskie.

Nie byłoby rzeczą słuszną uważać Bazylego przede wszystkim za praktyka i admini-
stratora Kościoła. Wśród swoich zajęć, a zwłaszcza w swoich kazaniach, jest on zawsze 
jednocześnie duszpasterzem i teologiem. Bazyli uchodzi za twórcę greckiej sztuki kazno-
dziejskiej. W sposób świadomy ukształtował on wykład duchowny według reguł retory-
ki, a tym samym stworzył szkołę. Ta wypielęgnowana wytworność słowa, kunsztowny, 
kwiecisty przepych w przemówieniu o treści duchowej, stał się dla nas dzisiaj obcy; o 
wiele bardziej pociąga nas u Bazylego pulsująca bliskość życia, stanowczość i prostota 
zasadniczych myśli, które mimo wszystko jeszcze dziś wyróżniają jego kazania. Prawie 
wszystkie nawiązują do tekstów biblijnych. Przeważa wśród nich kazanie na tematy mo-
ralne. Ale również teologiczne kazania pouczające nie mają charakteru pouczenia czysto 
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teoretycznego, „dogmatycznego” w fałszywym sensie; odzwierciedlają one raczej ak-
tualną walkę dogmatyczną ówczesnego Kościoła, obok której Bazyli nie mógł przejść 
obojętnie i w której szybko zajął stanowisko czołowe.

W roku 370 wyniesiono Bazylego na tron arcybiskupi Cezarei i odtąd wszystkie, 
kłopoty i cała odpowiedzialność za trudną sytuację Kościoła spoczywały przede wszyst-
kim na nim. Nie można jeszcze mówić w tym okresie o jednolitym froncie pronicejskim. 
Sam Bazyli używa obrazu dwóch walczących flot, które burza tak przemieszała wzajem-
nie, że nie można już było odróżnić przyjaciela od wroga. Dopiero dzięki jego działalno-
ści Kapadocja stopniowo się staje czymś w rodzaju bloku Kościoła ortodoksyjnego, który 
jednak nadal jest zewsząd podpalany i zwalczany. Rządowa polityka kościelna dążyła 
ciągle w innym kierunku i tym samym na drodze Bazylego, zdanego na współpracę z 
władzami państwowymi, stawiała wszędzie trudności. Właśnie w związku z tym dokona-
no podziału prowincji Kapadocji, mającego zmniejszyć kościelny wpływ Cezarei. Bazyli 
nie dał się zastraszyć. Podróżował osobiście z miejsca na miejsce, aby zacieśnić nici, 
ustanawiał nowe biskupstwa i rozwijać niezmordowanie wszechstronną korespondencję.

Sukcesy odniesione przez Bazylego pod tym względem są o tyle godne uwagi, że on, 
jak już powiedzieliśmy, nie miał początkowo jeszcze żadnej zabezpieczonej pozycji. Nie 
posiadał on, jak niegdyś Atanazy, ślepo mu oddanych zwolenników, gotowych iść za 
nim przez ogień i wodę. Prawdopodobnie nawet by sobie nie życzył podobnych zwolen-
ników. Jego sukcesy są przede wszystkim plonem prawdziwie kościelnej i teologicznej 
pracy, jaką prowadził wraz z kręgiem swoich przyjaciół w oparciu o dawną, nicejsko-
-orygenistyczną tradycję kraju. W stosunku do arian Bazyli świadomie zajmuje pierwot-
ne, elementarnie przeciwstawne stanowisko w wykładzie wiary. Chrystus nie może być 
stworzeniem, jeżeli ma nam udostępnić Zbawienie Stwórcy.

Dla Bazylego jasne było od początku, że dogmatycznych trudności Kościoła nie da się 
rozwiązać na podstawie partykularystycznej. Wprawdzie było mu stosunkowo łatwo ogra-
niczyć się do własnej kapadockiej prowincji, w której jego autorytet był już i tak uznawany. 
Ale to wydawało mu się zdradą wspólnej oprawy wszystkich chrześcijan. Bazyli żąda od 
każdego biskupa postawy „ekumenicznej”. Na pozór istnieje przecież ciągle jeszcze jed-
ność, równy „oddech” prawdziwie wierzących na całym świecie. Chodzi tylko o to, aby się 
poważnie zatroszczyć o „istniejące wszędzie braterstwo” (ep. 133 ad Petr. Alex.), aby po-
łączyć wzajemnie członków Kościoła, a w ten sposób uwidocznić i ożywić jedność. Temu 
celowi służy przede wszystkim narastająca do olbrzymiej skali korespondencja. Obok daw-
nych wielkich potęg ortodoksji, Rzymu i Aleksandrii, powstało nowe centrum, w którym, 
jak się wkrótce miało okazać, realizowano równieżwłasną linię kościelno-polityczną. Przy 
wszystkich swoich staraniach Bazyli wychodził z założenia, że trzeba znaczenie proni-
cejskiego Zachodu włączyć w odpowiednio przeobrażony Kościół wschodni, utrzymując 
jednak w miarę możności jego specyfikę i jego rozmach teologiczny. Przezwyciężył więc 
wrodzoną dumę Greków i zwrócił się, błagając o „litość”, do zachodnich kolegów o pomoc, 
zwłaszcza do najważniejszego spośród nich, biskupa Rzymu, Damazego.

Prawdziwa wielkość tego człowieka staje się wyraźna dopiero wtedy, kiedy się patrzy 
na Bazylego w związku z walkami owej epoki i kiedy właściwie się rozumie jego rolę w 
tej właśnie dziedzinie. Jako polityk kościelny nie wykazuje Bazylii równie niezachwianej 
siły, co Atanazy; jako teolog nie dysponuje systematyczną harmonią i wszechstronnością 
swojego młodszego brata, Grzegorza z Nyssy, a jako mnichowi brak mu jeszcze wyra-
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finowanej subtelności niektórych późniejszych mistyków. Ale nie można w tym dopa-
trywać się braku pewnych dyspozycji jego natury czy nawet słabości jego charakteru. 
Polityka kościelna była dla niego tak uciążliwa dlatego, że w stosunku do większości in-
nych biskupów był nie tylko mądrzejszy i bardziej dalekowzroczny, lecz również głębszy 
i rzetelniejszy. Jemu w pierwszym rzędzie należy zawdzięczać to, że nowy, pośpiesznie 
zbudowany Kościół państwowy nicejczyków nie tylko święcił łatwe triumfy, lecz zado-
mowiło się w nim również prawdziwe życie teologiczne i wolność duchowa. Podczas gdy 
inni nie wychodzili poza krąg swojej szkolnej teologii, swoich partykularnych zaintere-
sowań, a po części nawet swoich całkiem materialnych poglądów, Bazyli miał zawsze na 
oku całość życia kościelnego. Bazyli potrafił poza chwilowymi troskami i trudnościami 
dostrzec głęboką przemianę czasów, której się już nie da cofnąć. Z punktu widzenia histo-
rii Kościoła jest to być może najbardziej interesujący rys jego osobowości.

Bazyli odczuwał ten kontrast, w jaki popadły współczesne tendencje wobec pierwotnego 
ducha chrześcijańskiego. Ciągle i ustawicznie przeciwstawia grzechy doby obecnej Ko-
ściołowi, jakim był on kiedyś. Tęsknota za idealnym pierwotnym chrześcijaństwem 
odpowiadała w jego teologii tęsknocie za wieczną doskonałością. Dlatego właśnie został 
mnichem. Wspólnota klasztorna odnawia, jego zdaniem, w określonym, dokładnie ogra-
niczonym zakresie, życie pierwotnej gminy chrześcijańskiej i przeznaczona jest do od-
działywania w tym sensie na cały Kościół. Poprzez życie zakonne jeszcze raz muszą roz-
kwitnąć dary duchowe, pierwsza miłość, ofiarna moc wzajemnej łączności. Pod tym ką-
tem widzenia formowały się tak zwane „reguły” Bazylego. Asceza zakonna przedstawia 
się tutaj jako droga do pierwotnej chrześcijańskiej radykalności i świętości. Stąd oczeku-
je Bazyli również odnowienia teologii. Nie kończące się spory i dyskusje dogmatyczne 
nie trafiają w istotę, w substancję i pierwotną treść wiary chrześcijańskiej. Również i tu 
należy dążyć do zwrotu, powrotu do rzeczy początkowych i zawsze autentycznych, ażeby 
przezwyciężyć od wewnątrz rozdwojenie i błędy heretyków. Z tego przeświadczenia wy-
rasta zaakcentowany biblicyzm, do którego Bazyli stale się odwołuje. Z tych względów 
przyznaje się on również w nowym sensie do dawnej tradycji kościelnej.

Obydwie wielkie potęgi. Pismo święte i Tradycja, odgrywały w Kościele wybitną rolę 
już w II wieku. Również u Orygenesa są one ściśle ze sobą związane. Ale podczas gdy 
Orygenes widział swoje zadanie w tym, aby w oparciu o Tradycję snuć ciągle dalsze 
spekulacje, to Bazyli w tym względzie skłania się o wiele bardziej do Ireneusza. Chciałby 
się ograniczyć. Jest to tylko mania nowatorska nauczycieli, zmuszająca do coraz bardziej 
skomplikowanych definicji; jest to zbytnia gorliwość zawodowych teologów, którzy roz-
patrują różne „przypadki” nie dla prawdy, lecz dla samej dyskusji. „Nie przyjmujemy 
żadnej nowej wiary, jaką nakazują nam inni, ale nie mamy także śmiałości przekazywania 
jako nauki wytworów naszego własnego przekonania oraz zamieniania słów religii na 
słowa ludzkie. Tak jak zostaliśmy pouczeni przez świętych Ojców, głosimy to dalej tym, 
którzy nas pytają”. Dogmat, tradycja odzyskują znowu wyraźnie defensywny, obronny 
i upewniający sens. W sposób niestrudzony Bazyli radzi wszystkim chrześcijanom, aby 
trwali po prostu przy wyznaniu wiary odmawianym podczas chrztu, przy Symbolu Ni-
cejskim, i by się nie dawali odciągnąć stąd i zwieść żadnym subtelnym zagadnieniom.
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5 MYŚLI O OJCOSTWIE
“A WY, OJCOWIE, CZY UMIECIE MODLIĆ SIĘ 
Z WASZYMI DZIEĆMI, PRZYNAJMNIEJ OD 

CZASU DO CZASU?”
Myśl 1.  Ojcostwo w Objawieniu według nauczania św. Jana Pawła II
Wyjątkowa relacja Jezusa z Ojcem opiera się na miłości, którą Bóg uroczyście wyznał 

swemu Synowi podczas chrztu w Jordanie i w akcie przemienienia na górze Tabor. Chry-
stus w dialogu z Ojcem odpowiada na nią czułym słowem Abba, które możemy oddać 
jako Tato, Tatusiu, Drogi Ojcze. Tym wyrażeniem Pan Jezus ujawnia również najgłębszy 
szacunek wobec Ojca, pełną pokoju i wzajemnego zrozumienia więź oraz całkowite i 
dobrowolne oddanie siebie do ojcowskiej dyspozycji w dziele zbawienia.

 
Myśl 2.  Św. Jan Paweł II o ojcostwie ludzkim
Bezsprzecznie ojciec odgrywa istotną rolę w rozwoju osobowości dziecka, pozwalając mu 

odkryć jego tożsamość płciową, poczucie własnej wartości, a poprzez stawiane wymagania i 
wyznaczane obowiązki daje mu możliwość usamodzielnienia się w życiu. Współcześnie [ist-
nieje] zapotrzebowanie na ojców, którzy potrafią pełnić swoją rolę, łącząc czułość z powagą, 
wyrozumiałość z surowością, koleżeństwo z autorytetem. A wy, ojcowie, czy umiecie modlić 
się z waszymi dziećmi, z całą wspólnotą domową, przynajmniej od czasu do czasu? Wasz przy-
kład — prawego myślenia i działania — poparty wspólną modlitwą jest lekcją życia.

 
Myśli 3. Ojcostwo a patriotyzm
Ojcostwo silnie wiąże się z postawą patriotyzmu. Dziś więc patriotyzm to troska o 

rodzinę opartą na silnym fundamencie miłości mężczyzny i kobiety. Przyjęcie daru życia, 
jak i obowiązek wychowania dziecka, spoczywają zarówno na kobiecie, jak i mężczyź-
nie. Z jednej strony ojciec nie może być tu wykluczany, z drugiej zaś – sam nie może 
zwalniać się z tej odpowiedzialności.

 
Myśl 4. Problemy i wyzwania współczesnych ojców
Dzisiaj, niestety, jesteśmy wielokrotnie świadkami kryzysu tożsamości ojca. Wiąże się 

on często z kryzysem męskości. Przejawia się przede wszystkim w niedojrzałości ducho-
wej i emocjonalnej, w niezaradności oraz w braku pewności siebie. Niebezpieczna jest 
też postawa swobodnego używania życia oraz lęk przed zawieraniem trwałych związków 
i podejmowaniem decyzji na całe życie. Bolesne konsekwencje dla żony i dzieci rodzi 
sytuacja, gdy ojciec niejednokrotnie bardziej utożsamiają się z wykonywanym zawodem 
lub firmą niż własną rodziną. Nieobecność ojca powoduje zachwianie równowagi psy-
chicznej i moralnej oraz znaczne trudności w stosunkach rodzinnych.
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Myśl 5. Przesłanie 
Wyrażamy wdzięczność wszystkim ojcom, którzy gorliwie realizują trud wychowania 

swych dzieci, objawiając im tym samym Ojcostwo Boga. Jesteście przykładem i inspira-
cją dla tych, którzy poszukują wzorów do naśladowania. Zachęcamy, aby mężczyźni po-
przez pielęgnowanie synowskiej relacji do Boga dojrzewali do roli męża i ojca w rodzinie 
oraz w tym powołaniu nieustannie się doskonalili.

*****

10 przykazań na temat ojcostwa
1. Okazuj szacunek matce swoich dzieci
Okazuje się, że to jest najważniejsze dla dzieci. Bo jeżeli ojciec nie ma szacunku dla 

matki, i oczywiście wzajemnie, wtedy dziecko nie czuje się bezpiecznie i bardzo często 
czuje się winne. Okazywanie szacunku matce moich dzieci to pierwsze przykazanie ojco-
stwa. Jeżeli tego nie ma, nie ma też sensu mówić o kolejnych przykazaniach.

Drugim przykazaniem, myślę, że w naszych czasach niezwykle ważnym, które warto 
mieć cały czas na uwadze to: dawaj dziecku swój czas.

2. Dawaj dziecku swój czas
Wiem, że jesteśmy zapracowani, i wiem, że mamy na głowie mnóstwo różnych rzeczy, ale 

tego nic nie zastąpi. Możemy wiele dla dziecka robić, ale przede wszystkim warto, żeby dziec-
ko doświadczało, że ojciec jest dla niego. Nie, że robi coś dla niego, że w taki czy inny sposób 
się zachowuje, że bierze go do kina i kino staje się ważniejsze niż sama relacja. Warto zadbać 
o konkretny czas spędzony ze swoim dzieckiem i żeby ten czas był wyłącznie dla dziecka.

3. Wymagaj z miłości, a nie ze względu na swoje ambicje
Oczywiście znamy takie przypadki: nie udało rodzicowi zostać lekarzem, prawnikiem, 

muzykiem, sportowcem i chce, żeby dziecko nim zostało. To są ambicje rodziców, którzy 
poprzez swoje dzieci chcą spełniać własne ambicje. Strzeżmy się tego bardzo. Ostatnio usły-
szałem takie zdanie: „edukacja to relacja”. Wchodzę w relację z dzieckiem, żeby je poznać, 
żeby poznać możliwości i potencjał swojego dziecka, i według tego je kształtuję i wspieram. 
Żeby ono samo spełniło się według tego, co w sobie nosi, a nie według moich ambicji.

4. Ucz dziecko pasji i wyzwań
Dziecko jest odważne wtedy, kiedy czuje się bezpieczne. Trzeba towarzyszyć dziecku 

w momentach, które są dla niego przełomowe, a przez to trudne. Jednocześnie zapalać do 
rzeczy większych, niż w swojej ocenie jest w stanie dokonać. Znając możliwości dziecka, 
nie przekraczając ich, opierając się na tej wiedzy, zachęcać dziecko do działania. Potrze-
ba tutaj poczucia bezpieczeństwa, które rodzi się z bliskości ojca.

5. Przekazuj wartości
Jeżeli ojciec szanuje prawdę, to dziecku będzie łatwiej ją szanować. Jeżeli ojciec sza-

nuje życie, dziecko będzie szanowało życie. Jeśli dziecko widzi, że ojciec szanuje ko-
biety, to dla niego będzie to czymś naturalnym. Trzeba być przyzwoitym człowiekiem, 
wtedy te wartości będą przekazane dziecku w sposób naturalny. Znamy to porzekadło 
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łacińskie: „Słowo poucza, ale przykład pociąga”. Jeśli w ojcu jest baza wartości, łatwiej 
będzie te wartości przekazać dzieciom.

6. Okazuj uczucia
Żyjemy w kulturze, która narzuca mężczyznom wiele zachowań. Ja byłem wychowany 

w przekonaniu, że prawdziwy mężczyzna nie okazuje uczuć, musi być twardy. Myślę, 
że jest to przekleństwo poprzednich czasów – wojen, prześladowań. Pamiętam swojego 
tatę, który rzadko się śmiał, nie mówiąc o tym, żebym kiedykolwiek widział jego łzy. Na 
szczęście to w nim pękło i potem śmiał się i płakał, i bardzo wiele ulgi przyniosło to mojej 
rodzinie. Nie o to chodzi, żeby być przesadnie rozemocjonowanym, ale żeby nie bać się 
okazywania uczuć i żeby dziecko też się tego nie bało.

7. Nawet najbardziej idealny ojciec też popełnia błędy
Nie jesteśmy chodzącymi ideałami, nie jesteśmy Panem Bogiem. Nawet jeśli dzieci 

chcą nas tak postrzegać, w pewnym momencie muszą się dowiedzieć, że nie jesteśmy 
doskonali, że jesteśmy ludźmi. Jesteśmy po to, żeby im pomagać, żeby je wspierać, ale 
nie jesteśmy alfą i omegą. Jeżeli to w sobie zaakceptujemy, będziemy potrafili przeprosić 
i prosić o przebaczenie, gdy popełnimy błędy. Nie musimy być skałą. Jesteśmy ludźmi, 
którzy dają oparcie, ale nie są doskonali.

8. Rola ojca nigdy się nie kończy. Nawet po śmierci
To jest niezwykła relacja, nie do zastąpienia. Nawet jeśli ojciec jest nieobecny, to ta nie-

obecność też kształtuje dziecko. To, czy ojciec jest, czy go nie ma, też kształtuje dziecko. 
To, jaki ojciec jest, też kształtuje dziecko. Ojciec jest zawsze ważny. Na każdym etapie ży-
cia dziecka. Jest to ważne również po śmierci ojca, ale też po śmierci dziecka. Wtedy ojciec 
nadal pozostaje ojcem. Ojciec powinien zadbać o to, stanąć na wysokości zadania, aby cały 
czas być na swoim miejscu. To się nigdy nie kończy, nawet z chwilą śmierci.

9. Bądź takim ojcem, aby dzieci cię szanowały, a nie żeby się ciebie bały
Słyszymy czasami o takich tragediach: dziecko popełniło błąd i boi się wrócić do 

domu, a czasami odbiera sobie życie, bo uważa, że ojciec mu nie wybaczy. Z lęku prze-
kreśla siebie i swoje życie. Warto na to uważać i tak dzieci wychowywać, żeby miały do 
nas szacunek, a nie tak, żeby musiały się nas bać.

10. Ojcostwo to droga do świętości
Ojcostwo to nie tylko to co cielesne, ale też to co duchowe. Ojcostwo to misja, to po-

wołanie. Kształtuje się nawet pośród błędów, których nie da się uniknąć, pośród różnych 
grzechów, których nie można ominąć. Bóg nam dał takie powołanie, a jeżeli je dał, będzie 
chciał, żeby było drogą błogosławioną dla mnie. Żeby było drogą mojego uświęcenia.

Wiemy, że jedynym i pierwszym ojcem jest Bóg Ojciec i On jest wzorem wszelkiego oj-
costwa. My na tyle jesteśmy ojcami fizycznymi czy duchowymi, na ile jesteśmy podobni do 
Niego. Jeżeli patrzymy przez pryzmat naszego ojca ziemskiego na ojcostwo Boga, to tak jak-
by patrzeć przez dziurkę od klucza na cały świat. Jest zupełnie odwrotnie. Na ile jako ojcowie 
jesteśmy podobni do Boga Ojca, na tyle odbijamy to co najpiękniejsze i najszlachetniejsze w 
ojcostwie. A miłość, której doświadczamy i którą dajemy, buduje życie naszych dzieci.
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