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Wstęp

Wciąż istnieje wielka potrzeba pochylania się nad zagadnieniem
ojcostwa, które tak często jest pomijane w dyskusjach, polemikach, pu-
blikacjach. Owszem wiemy doskonale, że ojcem zostać łatwo, znacznie
trudniej nim być. Prawdziwym ojcem – wielu powiada – jest ten, kto
wychował, a nie kto zrodził. Z koleri dzieco winno wiedzieć ile jest wart
ojciec w jego życiu. A jeden prawdziwy ojciec znaczy więcej niż stu na-
uczycieli. I tak bardzo często nie doceniamy tego wielkiego, wspaniałe-
go daru jakim jest ojciec. Może niednokrotnie stawialiśmy sobie pytanie:
dlaczego Bóg daje i tak często szybko odbiera? Czemu kolejna postać z
tablicy życia się ściera? Wystarczy chwila by zniknąć z tego świata. Nim
zdążysz powiedzieć: tata, a często już go nie ma. Więc korzystaj póki go
masz, a zapewne otrzymasz od niego wiele, gdyż ojciec jest bogactwem
naszego – czyli mojego i twojego - życia.

Niestety, dziś, gdy nastąpiła wielka migracja za pracą, wielu ojców
pozostawia swoje rodziny a tym samym pozostawia problem wycho-
wania własnych dzieci matce lub innym osobom. Wielu też ojców z wy-
gody własnego życia bądź szukania dla siebie wygodniejszego miejsca
w świecie nie do końca zdaje egzamin z powołania do ojcostwa. Bywają
też i tacy, co z lęku przed zadaniami i obowiązkami wynikającymi z
ojcostwa nie podejmują w ogóle realizacji drogi bycia ojcem. Faktem też
jest i to, że dziś wielu chłopców nie identyfikuje się z ojcem. Modelu
swojego życia szukają w fikcji literackiej i przede wszystkim filmowej.
Zastępczymi ojcami takich młodzieńców zostają legendarni kowboje,
Rambo i Terminatorzy oraz aktorzy grający ich role. Bardziej jeszcze niż
z nierealnymi nadmęskimi bohaterami identyfikują się oni ze swoimi
kolegami – niekiedy z marginesu.

Kryzys ojcostwa jest ogólnospołecznym kryzysem relacji między-
ludzkich. Jak stwierdza K. Meissner, trzeba się zastanowić nad kryzy-
sem tożsamości świata ludzi, czyli celu i sensu ich życia, oraz nad pro-
blemem niedojrzałości funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, w
tym także niedojrzałości mężczyzn.

Kryzys ojcostwa ma także swoje podłoże religijne i duchowe. Za-
kwestionowanie Boga sprawia, że człowiek przestaje rozumieć siebie
samego, swoje powołanie do miłości. Jak mówi o. Józef Augustyn, mi-
łość ojcowska i miłość macierzyńska mają przecież swój prawzór i swoje
praźródło w miłości Boga Trójjedynego. Stąd też dla zrozumienia istoty



6

ojcostwa trzeba odwołać się do ostatecznego źródła istnienia człowieka,
do Boga jako Ojca.

Nie bez znaczenia dziś wielu bije na alarm z powodu działań
osłabiających czy pomijających rolę ojca. Ojciec w świadomości, ale też i
wielu dyskusjach zostaje często dzisiaj świadomie pomijany, a w to
miejsce pojawia się zupełnie inna postać, wartość, istota. Z drugiej stro-
ny bijemy na alarm z tego powodu, że znika rola i autorytet ojca. Mat-
kom i macierzyństwu poświęcono jak do tej pory wiele tomów wierszy,
artykułów i rozpraw naukowych, a gdzie jest miejsce dla ojca? Zostało
ono zagubione tak, jak zagubieni są współcześni mężczyźni w swojej
tożsamo mości, w swoim powołaniu do ojcostwa. Być ojcem nie spro-
wadza się tylko kwestia do samej biologii. To olbrzymia, delikatna sfera
kontaktów międzyludzkich, uczuć, przeżyć, dążeń i działań. A jak waż-
ne jest ojcostwo nie tylko dla dziecka, dla rodziny, ale także w wymiarze
narodowym, duchowym, patriotycznym, społecznym, w wymiarze inte-
lektualnym, nie trzeba pewno nikogo dziś przekonywać. Zapewne każ-
dy z nas doświadczył w swoim życiu tego co znaczy ojciec w naszym
życiu, szczególnie na etapie wzrastania, dojrzewania. Wielu z nas do-
skonale rozumie pojęcie: "ojciec", czy to w wymiarze pedagogicznym,
czy pewnej troski o byt materialny, czy też ojciec w wymiarze ducho-
wym lub jako wzór patrioty, bohatera narodowego. Jest rzeczą pewną,
że nie ma pełnego i prawdziwego życia bez ojca. Czym jest ojciec, wie-
dzą ci, którzy go mieli, a może bardziej ci, którzy go nie mieli, bądź
wcześnie go pożegnali odchodzącego do wieczności.

Każdy człowiek przejawia skłonność do powielania zachowań,
sposobów reagowania swoich rodziców, co szczególnie wyraźnie widać
w różnych sytuacjach wychowawczych. Dotyczy to zarówno pozytyw-
nych jak i negatywnych aspektów postaw rodzicielskich. Mężczyzna
oczekujący narodzin swojego dziecka, czy też już pełniący funkcję ojca,
nie ucieknie przed tą rzeczywistością. Dlatego powinien zadać sobie
pytania: "Kim był (jest) mój tata?" , "Jak traktował mnie, gdy byłem ma-
łym chłopcem?", "Jakie były jego relacje z mamą?". Odpowiedzi na te
pytania pozwolą nakreślić obraz - wzorzec ojca, wyniesiony z domu
rodzinnego. Jaki wpływ na ojcostwo wywiera ten wzór, mogli przeko-
nać się mężczyźni, którzy doświadczyli już porażek wychowawczych.
Niejeden z niech szukając pomocy u psychologa i analizując swoje rela-
cje z własnym dzieckiem, stwierdził: "Nie potrafię postąpić inaczej, mój
ojciec też tak robił".

Bardzo trudno jest pokonać w sobie ten schemat zachowań utrwa-
lonych przez lata, nawet gdy przynosi ból, problemy i nieporozumienia.
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Jeśli np. ojciec takiego mężczyzny był zamkniętym w sobie mrukiem,
który nigdy nie miał czasu dla syna i wcale z nim nie rozmawiał - po-
dobną postawę może przyjąć ów syn wobec własnego dziecka (stwier-
dzi, że dzieckiem powinna zająć się żona, bo on ma ważniejsze sprawy
do załatwienia). Skutkiem takiego postępowania będzie brak autentycz-
nego kontaktu z dzieckiem. Gdy pojawią się problemy związane z wie-
kiem dojrzewania, syn czy córka nie przyjdą z nimi do ojca. Poszukają
pomocy u obcych ludzi - kolegów, szefów nieformalnych grup lub
uciekną w świat ułudy (narkotyki, alkohol). Może dojść do kolizji z
prawem, gdzie finał jest do przewidzenia.

Fundamentalna potrzeba człowieka - poczucie bezpieczeństwa -
znajduje swoje spełnienie w osobie ojca. Implikuje to szereg szczegóło-
wych cech ojcostwa, bez których zapewnienie bezpieczeństwa zarówno
w sensie fizycznym jak i psychicznym nie byłoby możliwe. Przede
wszystkim ojciec to człowiek, któremu można zaufać, a zaufanie buduje
się przez wspólne przebywanie z dzieckiem od najwcześniejszych lat
jego życia. Ojciec uczący córkę czy syna jazdy na rowerze nie wypuści z
rąk siodełka dopóty, dopóki nie stwierdzi, że maluch poradzi sobie z
jazdą. A dziecko bezgraniczne mu ufa i buduje w sobie to zaufanie na
przyszłość. Jak łatwo można je stracić przez niedotrzymywanie obietnic!
Syn, któremu ojciec obiecał wyjście na mecz i - wskutek przedłużonego
czasu pracy - nie zdążył zrealizować obietnicy, będzie zawiedziony i
następnym razem podda w wątpliwość inne zapewnienia i deklaracje
ojca. Będzie on (w jego oczach) niepewnym, niestabilnym człowiekiem,
a takiemu nie można zaufać.

Zapewne ojciec kimś innym będzie dla dziecka, innym dla mło-
dzieńca, jeszcze kimś innym dla osobu dorosłe, będącej niekiedy sam już
ojcem. Wektory zależności kursują w obie strony. To jest tylko spojrze-
nie czysto naturalne. Jeszcze inaczej wyglądają realacje na poziomie du-
chowym, zawodowym, kulturalnym, patriotycznym itp.

Oprócz tego rodzaju pytań przy wielu okazjach stawiamy sobie
pytanie także w relacji do Ojca Niebieskiego. Pytamy wówczas: kim jest
Ojciec Niebieski, Bój Ojciec? I pewno z ust niejednego z nas a jeszcze
bardziej z serca wielu cisną się różne określenia, różne odpowiedzi. Bóg
jest to ktoś, kogo wołam na pomoc, kiedy ja czuję się wściekły albo znu-
żony. To Ktoś, kto może być tam, gdzie ja Go potrzebuję. Bóg jest dla
mnie kimś, komu mogę zaufać i mogę z Nim porozmawiać, jak o coś się
boję albo jak mam jakiś problem, jak jestem zdezorientowany życiowo.
Bóg jest moim najlepszym przyjacielem. Dla mnie Bóg jest miłością, któ-
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ra pochodzi z kolegów, rodziców i wszystkich ludzi. Bóg dla mnie jest
przyjacielem, który zawsze jest przy mnie. Jest On jak rodzice, który
podniesie mnie, kiedy spadam. Jest jak powietrze, które pozwala mi
oddychać. I miłość, która pozwala mi żyć. Dla mnie Bóg jest wszystkim.
Bóg dla mnie jest życiem. Bóg jest moim zaufaniem, jest jakby drugim
ojcem, mamą, siostrą, bratem, jakby wszystkie moje koleżanki i koledzy.

Szkoda tylko, że w ostatnich latach obraz ojcostwa zniknął jakoś
ze szpalt wielu mediów, dyskusji, a jeśli ona się gdzieś pojawia, to zwy-
kle tylko w kontekście różnych patologii, przestępstw, pozbawianych
ojca praw rodzicielskich. Można i należy wręcz postawić pytanie: gdzie
jest prawdziwy obraz ojca, ojcostwa? Czy komuś zależy, by ta kwestia
zniknęła z rzeczywistości życia, dyskusji, troski, szacunku, jego zasług?

Władza ojcowska wraz z Dekalogiem była postrzegana przez wie-
lu teologów, filozofów, twórców kultury, polityki, życia społecznego.
Czytając kiedyś rozważanie o działach społecznych napotkałem na tekst
mówiący między innymi o przedstawicielach nauki społecznej. Wśród
nich przywołany został Frédéric Le Play – twórca Szkoły Reformy Spo-
łecznej, który mówiąc o ojcu powiedział, że ojciec to jest jak fundament
gmachu szczęścia społecznego.

Sparafrazować można by te słowa i dodać, że dla wielu ojciec był,
jest i pozostanie fundamentem szczęścia osobistego, rodzinnego, szczę-
ścia, które stanowi mocny fundament. A gdy go zabraknie często ten
„dom” zostaje powalony na ziemię, zagubiony, zniszczony nie mający
iskry nadziei.

Przed laty Abraham był ojcem nadziei dla Ludu Wybranego.
Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu
narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane: Takie będzie twoje po-
tomstwo. Nadzieja wspierana przez wiarę jest elementem fundamental-
nym w życiu człowieka – najpierw spełniana w drobnych, codziennych
czynach, które jednak często w naszym życiu mają znacznie podstawo-
we. Nadzieja zaś życia wiecznego jest motorem postępowania człowieka
wierzącego. Idziemy bowiem przez życie, znosząc ból i cierpienie, bo
taka jest nasza condition humaine.

Dziś nam na nowo trzeba „Abrahamów” obecnych w ojcach ziem-
skich i w nas samych, a jeszcze bardziej obecnego w samym naszym
Bogu, by nie pozostać bez nadziei. Jest to także wyzwanie dla obecnych i
przyszłych ojców, którzy mają stać się pedagogami, drogą kreowania
młodych - własnych synów - na ojców nadziei.

Warto nam pamiętać, że jeden ojciec znaczy więcej niż stu na-
uczycieli. Niezależnie od tego, czy wytoczymy mu proces, czy będziemy
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opłakiwać ojca zagubionego i zranionego, faktem jest, że w społeczeń-
stwie przemysłowym wielu chłopców nie identyfikuje się z nim. Modelu
szukają oni w fikcji literackiej i przede wszystkim filmowej. Zastępczymi
ojcami naszych synów zostali legendarni kowboje, Rambo i Terminato-
rzy oraz aktorzy grający ich role. Bardziej jeszcze niż z nierealnymi
nadmęskimi bohaterami identyfikują się oni ze swoimi kolegami.

Nieobecność fizyczna i psychiczna ojca powoduje ogromne spu-
stoszenie w życiu dziecka. Dzieci pozbawione kontaktu z ojcem do-
świadczają głębokiego poczucia osamotnienia z powodu konieczności
wzrastania bez wzorca męskiego. Są zdane na samotną wędrówkę w
poszukiwaniu własnej tożsamości. Badania potwierdzają, że matka
choćby wzorowo wypełniała obowiązki wychowawcze, nie jest w stanie
zrekompensować braku ojca. Naukowcy są zgodni co do tego, że rozwój
dzieci, których ojcowie byli fizycznie nieobecni bądź wychowawczo
niewydolni, zostaje zaburzony we wszystkich etapach i sferach: intelek-
tualnej, społecznej, emocjonalnej, moralnej, religijnej. Dotyczy to zarów-
no synów, jak i córek. To brak ojca w pierwszych pięciu latach życia
dziecka jest powodem skłonności do depresji w późniejszym życiu. Ba-
dania naukowe dowiodły, że umysły dzieci wychowywanych bez ojca
pracują inaczej niż mózgi rówieśników, którzy mają stały kontakt z
obojgiem rodziców.

Może dziś bardziej trzeba się modlić a nie lamentować wołając:
„Błogosław, Boże, ojcom, wszystkim ojcom - i młodym, i starym. Błogo-
sław młodemu ojcu, który po raz pierwszy trzyma swoje dziecko w ra-
mionach. Daj mu silę, aby mógł zaspokoić potrzeby dziecka, ale przede
wszystkim daj mu miłość, aby mógł nią wypełnić głodne jego serce. Daj
mu czas i chęć, aby stał się przyjacielem swojego dziecka. Daj mu mą-
drość, cierpliwość, sprawiedliwość w wychowywaniu. Uczyń go boha-
terem w oczach dziecka. W ten sposób słowo "ojciec" będzie zawsze dla
niego symbolizowało człowieka prawego i tego, który potrafi wszystko.

Boże, błogosław także ojcom starszych dzieci, które - według nich
- nie spełniły ich nadziei. Ojcom, którzy są zmęczeni pracą dla swych
dzieci, którym one wydają się bezmyślne, niewdzięczne, krytyczne, bun-
townicze. Błogosław tym ojcom; Boże, pociesz ich.

Pozostań z każdym ojcem wtedy, kiedy przychodzi czas poże-
gnania z synem czy córką. Kiedy dziecko opuszcza dom rodzinny, także
ojcowie potrzebują wsparcia (matki nie są jedynymi osobami, które pła-
czą). Ty, Boże, jako nasz Ojciec Niebieski, oczywiście doskonale rozu-
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miesz ojców. W Twej niewyczerpanej miłości (i niewyczerpanym do-
świadczeniu!) błogosław ojcom, wszystkim ojcom - i młodym, i starym”.

Niniejsza publikacja jest wielorakim spojrzeniem na zagadnienie
ojcostwa. Autorzy tekstów w interesujący sposób próbują wniknąć w
istotę ojcostwa, i tej szeroko rozumianej, i w ujęciu zwyczajnym, ludz-
kim, ziemskim, praktycznym, prawniczym, humanistycznym, społecz-
nym czy pedagogicznym. Oddając się lekturze niniejszej monografii
zapewne wzbogacimy nie tylko nasz umysł czym jest ojcostwo, kim jest
ojciec, jaką rolę spełnia w naszym życiu, ale być może jeszcze bardziej
zrozumiemy ojcostwo w odniesieniu do naszego ojca, i tego żyjącego, a
może tego, którego już na wieczność pożegnaliśmy, a może tego Ojca,
od którego bierze początek wszelkie istnienie. Być może dla niejednego
czytelnika, treść zawarta w tej publikacji stanie się drogą własnego życia
w tej sytuacji jaką obecnie przeżywamy – sytuacji zagrożenia pandemią.

Może lektura tej publikacji przyczyni się, że znów inaczej – czyli z
miłością – wspomnisz, pomyslisz, podejdziesz do swego ojca. Może po
latach młodzieńczych bunktów i braku wyobraźni o roli ojca, o jego
czynach dla ciebie spełnionych, dziś mu powiesz: „Drogi Ojcze! Mojej
miłości do Ciebie nie da sie określić słowami. Jesteś dla mnie promy-
kiem słońca w bezgwiezdną noc. Jesteś dowodem na to, że człowiek
może wzruszać samym byciem. Jesteś najważniejszy, mam nadzieję, że o
tym wiesz i nie zapomnisz. Zawsze będę Twoją małą córeczką. Gdy chcę
Ci to powiedzieć, łzy cisną mi sie do oczu, a głos odmawia posłuszeń-
stwa. Nienawidzę siebie za to!”.

Życzę Czytelnikom ubogacenia zarówno treścią, zawartą intencją
w tekstach, a przede wszystkim pozytywnym przeżyciem obecności
Boga i drugiego człowieka.

Ks. Jan Zimny



Rozdział I
Wartość ojcostwa

Dar i tajemnica
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Stanisław Białek

O wartości rodziny i ojcostwa w wychowaniu

Wprowadzenie
Świat wartości jest z pewnością bardzo szeroki i złożony. U pod-

staw ich rozważań bardzo często stoi przede wszystkim człowiek. Ist-
nieje zarazem w świecie wartości, działa w nim, stale dokonuje ich wy-
boru, urzeczywistnia w swoim życiu. Dostrzega się tym samym ścisłą
zależność, zarazem stały związek człowieka ze światem wartości, który
kształtuje się w sposób szczególny w wychowaniu i między innymi po-
przez wychowanie właśnie realizuje w codziennym życiu, jako cel licz-
nych działań pedagogicznych i oddziaływań wychowawczych ze strony
jego głównych realizatorów – wychowawców względem wychowan-
ków, czy też w wyniku działań ich samych. To też dość często wycho-
wanie w potocznym rozumieniu określa się również mianem wychowa-
nia ku wartościom.

Czym jest zatem wartość w wychowaniu? Wielość definicji, do-
stępne klasyfikacje, różnorodność pojęć, różne koncepcje, a tym samym
permanentne ich podejmowanie w określaniu, interpretowaniu i rozu-
mieniu uświadamiają nam, że „wartość” ma znaczenie, jest zatem czymś
ważnym. W odniesieniu do szeroko rozumianej edukacji właściwym jest
przyjąć między innymi, że wartość „to cecha lub zespół cech właściwych
danej osobie lub rzeczy, stanowiącej o jej walorach cennych dla ludzi,
mogących zaspokoić jakieś ich potrzeby”1. Możemy również powie-
dzieć, że wartością jest „to wszystko, co uchodzi za ważne i cenne dla
danej jednostki i społeczeństwa oraz jest godne pożądania, co łączy się z
pozytywnymi odczuciami i stanowi jednocześnie cel dążeń ludzkich”2.
Wartość jest „sprecyzowaną lub dającą się wywnioskować koncepcją
tego, co godne pożądania, charakterystyczną dla jednostki lub grupy i
wywierającą wpływ na wybór spośród dostępnych sposobów, środków
i celów działania. To ogólne socjologiczne spojrzenie w odniesieniu do
społeczności odnosi się do wartości, jako przedmiotu materialnego czy
idealnego, idei lub instytucji, przedmiotu rzeczywistego czy wyimagi-

1 M. Szymczak, Słownik języka polskiego. Wyd. PWN, Warszawa 1992, s. 660.
2 M. Łobocki, Pedagogika wobec wartości. [w:] Kontestacje pedagogiczne. B. Śli-

werski (red.). Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1993, s. 125.
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nowanego, w stosunku do których jednostki lub zbiorowości przyjmują
postawę szacunku, przypisują im ważną rolę w życiu, dążenie do jego
osiągnięcia odczuwają jako przymus”3.

W złożonym procesie wychowania rozumienie przez nas wartości
bardzo często odnosi się bezpośrednio do wielu zachowań człowieka
będącego niejednokrotnie wzorem, przykładem, autorytetem dla mło-
dych ludzi, koncentrując uwagę na nim indywidualnie, łącząc wartość
głównie z jego wewnętrznym stanem, doświadczeniem czy przeżyciem4.
To ujęcie w konkretnym odniesieniu się do świata ludzi dorosłych sta-
wia przed nimi wymóg świadomości swoje roli m. in. właśnie w wy-
chowaniu. Bycie przykładem bowiem dla młodych, nowych pokoleń nie
dość, że zobowiązuje rodzica, wychowawcę, nauczyciela oraz innych
osób, którzy w jakikolwiek sposób mają wpływ na wychowanie, to jesz-
cze wymaga wiele trudu i wysiłku z ich strony. Zarazem żąda od nich
stale dojrzałości, odpowiedzialności za wszelkie podejmowane działania
i oddziaływania wychowawcze, zarówno te zamierzone, jak i niezamie-
rzone, których często człowiek nie jest nawet świadomy. Jednakże rola
rodziny, rodziców, innych ważnych osób w formacji młodych pokoleń
jest niezwykle doniosła i ważna. To wartość, którą znają i wskazują
szczególnie ci, którzy doznali tej straty często zbyt wcześnie.

Nie można pominąć więc zaznaczenia samej wartości rodziny w
wychowaniu (jej liczne i trudne do zastąpienia funkcje) i rodzicielstwa
(postawy wychowawców względem wychowanków, czy też bardzo
istotne procesy identyfikacji i internalizacji wychowanków z wycho-
wawcami).

1. Rodzina (istota, rola, funkcje, ważne postawy)
Na niezastąpioną rolę rodziny w procesie wychowania zwraca

uwagę wiele dyscyplin naukowych, zaś w szczególności nauki społecz-
ne. Pośród nich prym wiedzie pedagogika, jako nauka, w której kręgu
zainteresowań leży właśnie wychowanie i kwestie jego dotyczące.

Dlaczego zatem rodzina jest aż tak ważna? Chociażby dlatego, że
od najdawniejszych czasów stanowi w życiu dziecka pierwsze, a jedno-
cześnie najlepsze bo naturalne środowisko wychowawcze, w jakim mo-
że żyć i rozwijać się człowiek. Jest ona przy tym czymś tak oczywistym,
że trudno wyobrazić sobie bez niej życie ludzkie. To właśnie w niej

3 Zob. S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii per-
sonalistycznej. Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2006, s. 130.

4 Zob. S. Kowalczyk, Tamże. s. 130.
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dziecko zdobywa swoje pierwsze doświadczenia osobowe i społeczne,
uczy się określonych zachowań, norm postępowania powszechnie obo-
wiązujących nie tylko w tejże rodzinie, ale i w społeczeństwie, w którym
rodzina funkcjonuje. To w niej poznaje różnorodne wzorce, a także spo-
soby postępowania w wielu różnych formach działalności życia osobo-
wego czy grupowego, w której funkcjonuje każdego dnia. Młody czło-
wiek od samego początku swojego życia rozwija w niej w sposób szcze-
gólny własną indywidualność osobową, jedyną i jednocześnie niepo-
wtarzalną. Uczy się również współpracy w rodzinie pomiędzy jej człon-
kami, ale zarazem także uczy się współpracy w różnych szerszych gru-
pach społecznych, w które jest wprowadzany przez rodziców od naj-
młodszych lat życia, i w których będzie funkcjonował samodzielnie, gdy
dorośnie.

Z tych powodów słusznie poświęca się rodzinie wiele uwagi za-
równo w teorii, jak i w praktyce. Znając jej wagę i niezastąpioną rolę w
wychowaniu mówi się, że rodzina i rodzice są wartością samą w sobie.
Jest to tak oczywiste, że odnosząc się bezpośrednio do tego nie dziwi
fakt, że natychmiast przychodzą na myśl niejednemu człowiekowi, jako
pierwsze.

Podkreśla się przy tym, iż ma ona w swoim działaniu wychowaw-
czym swój indywidualny, w pełni swoisty dla siebie styl, sposób życia
wewnątrzrodzinnego, sposób wyrażania uczuć, własnych wyobrażeń,
przekonań, dążeń, okazywanie sobie wzajemnego zrozumienia i stosun-
ku do innych osób z zewnątrz. Ma ona ponadto poczucie swej wolności i
odrębności, ma własne zadania i cele życiowe, układ stałych między-
osobowych stosunków, a przede wszystkim w pełni naturalnie określo-
ną strukturę składu, ról i zadań. Ponadto rodzina stanowi naturalne
środowisko wychowawcze, gdzie oddziaływania na dziecko dokonują
się w normalnych warunkach życiowych. Dosadniej mówiąc odbywają
się one w różnorodnych sytuacjach codziennego życia i funkcjonowania
na wszystkich płaszczyznach rozwoju i wzrostu osobowego.

Rodzina tym samym uznawana jest za niepodważalny fundamen-
tem w wychowaniu, pewną podstawę, słusznie kojarzącą się człowie-
kowi ze stabilną bazą, stałą i trwałą zasadą szczególnie w rozwoju mło-
dego człowieka. To też nie budzi również wątpliwości, że w pierwszym
rzędzie w wychowaniu stoi niepodważalnie właśnie ona. Z tej racji to
właśnie jej i rodzicom (matce i ojcu) w przeważającym stopniu poświęca
się najwięcej uwagi, co wydaje się być faktem w pełni zrozumiałym.
Wiodą oni prym w wychowaniu, w ramach realizacji którego są i muszą
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być jednak wspierani przez różne osoby i instytucje. Ich rola, liczne za-
dania, funkcje, jakie pełnią są niezwykle istotne nie tylko bezpośrednio
dla samego dziecka, wychowanka, ale także dla samej rodziny, jej przy-
szłości, przede wszystkim jej jakości, która z kolei przekłada się na przy-
szłość innych szczerszych zbiorowości, przyszłość społeczeństw i
wszystkich narodów w ujęciu globalnym. Możemy więc zauważyć i
śmiało wskazać kolejno wymieniając – rodzinę i osobę, dalej grupę, spo-
łeczeństwo, narów, państwo, świat globalny, które wskazują nam zara-
zem ważną kolejność i sens istnienia ludzkości, podkreślając jednocze-
śnie, że nic nie może i nie powinno mieć miejsca bez rodziny.

Warto przypomnieć odnosząc się do ogólnej funkcji wychowawczej
rodziny i roli rodziców względem dziecka i wyszczególnić, że w rodzinie
pełnej, funkcjonalnej ma miejsce możliwie najbardziej prawidłowe:

• zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych i psychospo-
łecznych dziecka (zwłaszcza potrzeb bezpieczeństwa, miłości, przyna-
leżności, uznania),

• dostarczanie pożądanych społecznie wzorów zachowań,
• przekazywanie i przyswajanie wartości, norm i zasad współżycia

w danym społeczeństwie, w którym żyją,
• umożliwienie dzieciom aktywnego udziału w różnego rodzaju

czynnościach i obowiązkach domowych,
• rozwijanie i rozszerzanie kontaktów międzyludzkich (pogłębia-

nie więzi emocjonalnej z krewnymi, przyjaciółmi, znajomymi),
• zabezpieczenie możliwie pełnego fizycznego i umysłowego,
• wprowadzenie ich – przynajmniej po części, w świat kultury,

czyli materialny i duchowy dorobek ludzkości,
• przygotowanie do samodzielnego życia poprzez wyrabianie po-

stawy twórczej i współuczestniczącej w otaczającym świecie5.
W ujęciu ogólnych funkcji rodziny można wskazać, iż są to:
• funkcje biopsychiczne (seksualna, prokreacyjna),
• funkcje ekonomiczne (materialno – ekonomiczna, opiekuńczo –

zabezpieczająca),
• funkcje społeczno – wyznaczające (stratyfikacyjna, legalizacyjno

– kontrolna),
• funkcje socjopsychologiczne (socjalizacyjno – wychowawcza, kultu-

ralna, religijna, rekreacyjno – towarzyska, emocjonalno – ekspresyjna)6.

5 Zob. M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie. Oficyna Wydawnicza „Im-
puls”, Kraków 2003, s. 310-311.
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W założeniach wychowanie wymaga jednak spełniania przez ro-
dzinę wszystkich przypisanych jej funkcji w sposób jak najbardziej moż-
liwie prawidłowy i pożądany ze względów wychowawczych. Nie moż-
na zatem mówić o częściowym, wybiórczym ich pełnieniu przez rodzi-
nę, albowiem wówczas należałoby mówić o jej dysfunkcyjności w pew-
nych ważnych płaszczyznach życia osobowego każdego człowieka, a te
są przecież nierozerwalne w ogólnym procesie wychowania (w kształ-
towaniu pełnej osobowości ludzkiej, w jej komplementarnym, całościo-
wym ujęciu).

Odnosząc się do licznych oddziaływań wychowawczych rodziców
względem dzieci obok funkcji, jakie pełnią rodziny i rodzice względem
nich warto przypomnieć jeszcze postawy rodzicielskie. Postawa rodzi-
cielska „jest tendencją do zachowania się w pewien specyficzny sposób
w stosunku do dziecka”7. Są one tak istotne i ważne w wychowaniu i w
sensie pozytywnym, pożądanych postaw warunkują prawidłowy zara-
zem pożądany proces wychowania, zaś w sensie negatywnym, nieod-
powiednich postaw rodzicielskich zaburzają go i nie sprzyjają prawi-
dłowemu wychowaniu i rozwojowi dziecka.

Do właściwych, pożądanych postaw rodzicielskich należy zaliczyć:
- akceptację dziecka,
- współdziałanie z dzieckiem,
- dawanie dziecku rozumnej swobody,
- uznanie jego praw.
Do negatywnych, niepożądanych postaw rodzicielskich, zalicza

się natomiast postawę:
- unikającą,
- odtrącającą,
- nadmiernie wymagającą,
- nadmiernie chroniącą8.
Odnosząc się tylko do pożądanych postaw rodzicielskich, które

stawia się w założeniach trzeba zaznaczyć, że są one kluczowe dla
kształtowania prawidłowej osobowości dziecka. Poprzez identyfikację z
wychowawcą, zarazem internalizację zaobserwowanych u niego zacho-

6 Zob. W. Skarbek, Wybrane zagadnienia socjologii ogólnej i socjologii edukacji.
Naukowe Wyd. Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2003, s.108.

7 Zob. M. Ziemska, Rodzina a osobowość, Wyd. Wiedza Powszechna, Warsza-
wa 1979, s. 91-92.

8 Zob. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Wyd. Wiedza Powszechna, War-
szawa 2009, s. 57-65.
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wań i postaw względem osób, przedmiotów czy zjawisk dają nam pew-
nego rodzaju ważną rękojmię prawidłowości wychowania. Przede
wszystkim akceptacja dziecka takim, jakie ono rzeczywiście jest(jego
wygląd, możliwości, ale i ograniczenia, usposobienie, charakter) wydaje
się być podstawą wszelkich oddziaływań wychowawczych. Daje i niesie
sobą obustronne zaufanie, a dla dziecka między innymi tak ważne po-
czucie bezpieczeństwa i bycia kochanym, potrzebnym, niezwykle waż-
nym. To w pełnej akceptacji urzeczywistnia się swobodne współdziała-
nie rodziców z dzieckiem czy też innych realizatorów wychowania
wspomagających rodzinę. Przejawia się ona przede wszystkim, jako
zainteresowanie się dzieckiem, jego działaniem, jego sprawami, ale i
również jego zaangażowanie w sprawy rodziny i domu. Obustronna
aktywność jest przy tym nie tylko istotnym elementem współdziałania,
ale zarazem jego koniecznością. Ponadto istotne jest także dawanie
dziecku w działaniu rozumnej swobody, oczywiście właściwej dla jego
wieku, w jakim się znajduje oraz ponadto adekwatnej do jego potrzeb i
możliwości. Jest ona bardzo istotnym elementem prawidłowo przebie-
gającego procesu wychowania. Owa prawidłowość uwidacznia się wraz
z wzrostem dziecka i pomimo zwiększającej się jego swobody z wiekiem
rodzice nadal są dla niego osobami znaczącymi, autorytetami, z których
bierze przykład w codziennym swoim funkcjonowaniu i samodzielnym
podejmowaniu decyzji. Trzeba również pamiętać na każdym etapie
rozwoju o równym traktowaniu dziecka i uznawaniu jego praw. Daje to
młodemu człowiekowi poczucie wolności, ale i stanowienia o sobie nio-
sąc tak ważną kwestię nauki odpowiedzialności za siebie i innych.

Tylko kochający rodzice, szanujący dziecko, akceptujący je pod
każdym względem, ufający mu, rozumnii otaczający go troską i zainte-
resowaniem, a przy tym cierpliwi są świadomi jego możliwości, potrzeb
co przekłada się na ich ustosunkowanie do niego w sposób należyty i
pożądany przyjmując wobec niego w swoich oddziaływaniach opiekuń-
czo – wychowawczych odpowiednie postawy. Niosą oni tym samym
swoim postępowaniem względem dziecka i otaczającej ich rzeczywisto-
ści możliwie prawidłowy wzór funkcjonowania osobowego, rodzinne-
go, grupowego i społecznego.

Wypełnianie prawidłowo ogólnej funkcji wychowawczej rodziny,
w niej zawartych skonkretyzowanych funkcji szczegółowych, właściwe
postawy rodzicielskie, pożądane wzory zachowań, własny dobry przy-
kład rodziców dany dziecku wymaga jednak pełnej świadomości ze
strony realizatorów wychowania. Można powiedzieć, że „oznacza takie
kształtowanie swego postępowania i stosunku do innych, a ponadto
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takie organizowanie życia rodzinnego, aby dziecko mogło być jak najle-
piej wychowane i w pełni się rozwijać”9. Tylko świadome i odpowie-
dzialne rodzicielstwo daje tę możliwość dziecku, którego jednak nie
wszystkie ostatecznie doświadczają z wielu przyczyn i powodów. Dla-
tego też tak ważną rangę i zarazem rolę przypisuje się rodzinie i rodzi-
com w wychowaniu mówiąc o wartości w tych odniesieniach.

Ujęcie rodziny i rodzicielstwa (macierzyństwa i ojcostwa jedno-
cześnie) w powyższych odniesieniach jest niezwykle ważne i doniosłe.
Wiemy już, że jest ono kluczowe w formacji pokoleń, która trwa nie-
ustannie od początku dziejów ludzkości. To stały trud podejmowany od
wieków przez pokolenia ludzi dorosłych na rzecz dzieci.

2. Ojcostwo takie jakiego pragnę
Jednym z najważniejszych realizatorów wychowania swoich dzie-

ci jest obok matki ojciec. I chociaż wydaje się, że matce poświęca się w
literaturze przedmiotu więcej uwagi, podkreśla jej ważną rolę macie-
rzyństwa to nie umniejsza ona mimo to roli ojca i ojcostwu. Nie jest ono
mniej trudne niż macierzyństwo, tylko inne, odmienne bo inna jest jego
specyfika i rola. Trzeba zaznaczyć, że rola matki i ojca w wychowaniu
jest różna, ale najistotniejszy w tym podejściu jest fakt, że jest ona uzu-
pełniająca się i zawsze powinna tworzyć jedność, co zarazem stanowi
konieczność dla pełnego, najbardziej pożądanego i wartościowego wy-
chowania człowieka.

Bycie ojcem w sposób ogólny wiąże się chociażby z samym faktem
bycia nim. Można odnieść się w ten sposób do stanu. Natomiast ojco-
stwo wydaje się być bardziej procesem ujmującym w sobie określone
czynności podejmowane przez ojca, mężczyznę w procesie wychowania.
Można by je sprowadzić do bliskiego związku i wzajemnego odniesienia
między różnymi osobami, szczególnie członkami w rodzinie (głównie
ojca do dziecka, ojca do matki).

Bardzo często w odniesieniu do ojcostwa i specyfiki roli mężczy-
zny przypisuje się mu szczególnie:

- właściwe miejsce w małżeństwie i rodzinie;
- poczęcie dzieci;
- otoczenie rodziny (matki i dzieci) właściwą i troskliwą opieką;
- główne utrzymanie rodziny;

9 M. Ziemska, Rodzina… Tamże. s. 6.
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- pełne uczestnictwo w procesie wychowania dzieci (razem z matką)10.
O ojcostwie możemy również mówić w różnych aspektach. Mię-

dzy innymi: prawnym (mający np. związek z pochodzeniem dziecka,
władzą rodzicielską, opieką nad dzieckiem, przysposobieniem, etc.),
biologicznym (dającym chociaż by początek nowemu życiu – poczęcie
dziecka), pedagogicznym (odnoszącym się do całego złożonego procesu
szeroko rozumianej edukacji)czy też nawet duchowym (dotyczącym
przeżyć wewnętrznych, twórczych, autorytetów moralnych).

Możemy także sprowadzić ojcostwo w sposób skonkretyzowany
do roli:

- opiekuna,
- wychowawcy,
- nauczyciela.
Powyższe ujęcie wydaje się w całości ogólnie odzwierciedlać waż-

ność ojcostwa w wychowaniu i zawierać ważne kwestie dotyczące faktu
bycia ojcem ujmując szczególnie czas od poczęcia do usamodzielnienia. Nie
oznacza to jednak, że w momencie usamodzielnienia młodego człowieka,
założenia przez niego rodziny ojciec już nie ma znaczenia. Jest on wartością
na całe życie z zaznaczeniem tylko zmiany wpływu czy też dotychczas
pełnionych ról. Nie mniej jednak wydaje się, że kluczowym w wychowaniu
młodych pokoleń jest okres od poczęcia dziecka do jego usamodzielnienia,
kiedy proces ten jest najbardziej intensywny, zarazem wydaje się być naj-
bardziej wymagający dla jego realizatorów.

Opieka i pielęgnacja oraz troska z nimi związana to jakby klamra
spinająca życie. Na opiece bowiem życie się zaczyna po narodzinach
dziecka, często też na opiece i pielęgnacji się ono kończy u jego schyłku.
W różnych fazach życia ma ona jednak różną postać, różne tym samym
stawia wymagania swoim realizatorom w danym czasie. Jej treścią jest
w sposób szczególny ochrona rodziny, ale i jej utrzymanie. Rola ta od
samego początku jednak wydaje się być podstawą do zapewnienia
dziecku od pierwszych dni życia poczucia bezpieczeństwa i miłości ze
strony ojca. Troska o swoich podopiecznych w tym odniesieniu zdaje się
być w sposób szczególny podstawą ich prawidłowego rozwoju i wzro-
stu w pierwszych okresach ich życia, kiedy są całkowicie bezbronne, w
pełni tylko zależne od drugiego człowieka. Zauważalnie częsta pielę-
gnacja, jako codzienne zabiegi opiekuńcze dają w sposób szczególny
poczucie bliskości i ciepła ze strony rodziców. Wyraża się ona pierwszo-

10 Zob. B. Mierzwiński, Mężczyzna – mąż – ojciec, Wyd. „Posłaniec” Misjona-
rzy Świętej Rodziny, Otwock 1996. s. 70.
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rzędowo przez pryzmat zaspokajania i regulowania określonych po-
trzeb dziecka z zachowaniem jego dobra i bezpieczeństwa pod każdą
postacią. Ale to nie tylko bezpośrednia opieka nad dzieckiem i zaspoka-
janie jego potrzeb mieści się w tych kategoriach. Istota opieki ma z pew-
nością bardzo szerokie znaczenie i w swoich ramach zawiera wiele in-
nych kwestii. Jest to także chociażby pomoc matce i rodzinie w prowa-
dzeniu gospodarstwa domowego, wykonywanie codziennych czynności
na rzecz domu i rodziny, troska o wszystkich jej członków. Z biegiem
czasu i wzrostem dziecka zmienia się i zwiększa również udział ojca w
opiece, ale jego obecność jest nieustannie cenna i ważna na każdym eta-
pie rozwoju i wychowania dziecka.

Wychowaniu natomiast przypisuje się ogromne znaczenie w for-
macji młodych pokoleń. Tak samo więc wymaga ono od ojca nie tylko
świadomego bycia i czynnego uczestniczenia w nim, ale też zarazem
wiele uwagi i poświęcenia z jego strony podczas pełnienia tej roli. Trze-
ba pamiętać, że człowiek podlega wpływowi wychowawczemu i od-
działywaniom wychowawczym przez całe swoje życie, w licznych rela-
cjach i interakcjach z drugim człowiekiem, szczególnie wychowawcą,
mających miejsce z jego udziałem, zarówno tych świadomych, jak i nie-
świadomych, tych celowo organizowanych, jak i spontanicznych.
Wszystkie one mają znaczenie i nawet jeśli wywierają najmniejszy
wpływ na rozwój dziecka, są mimo wszystko mniej czy bardziej ważne.
Najsilniejsze jednak oddziaływania wychowawcze wywierające ogrom-
ny wpływ na dziecko mają miejsce w początkowej fazie życia człowieka
tj. od wspomnianego urodzenia, aż do dorosłości i samodzielnego funk-
cjonowania w społeczeństwie dorosłych, a zatem samodzielnego decy-
dowania o sobie. Do tego bowiem zmierza świadome wychowanie także
ze strony ojca – do uczestnictwa w przygotowaniu dzieci do samodziel-
nego funkcjonowania w świecie dorosłych, do podejmowania mądrych i
odpowiedzialnych decyzji, zgodnych z normami powszechnie obowią-
zującymi. Wszystko po to, by potem oni sami byli zdolni do przekazania
tychże wartości dalszym pokoleniom, za które sami będą odpowiedzial-
ni, tak jak szczególnie ich rodzice i wychowawcy teraz właśnie za nich.
Rolę wychowawcy można odnieść chociażby do socjalizacji, czyli uspo-
łeczniania dziecka, do towarzyszeniem mu we wszechstronnym rozwo-
ju i dopomaganie w nim, asystowaniu mu w licznym poznaniu i działa-
niu. To także ukazanie mu odróżniania dobra od zła, towarzyszenie w
poznawaniu i szukaniu prawdy, odnajdywanie i rozwijanie zaintereso-
wań i talentów. To także umacnianie dziecka w dążeniu do celu, wzbo-
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gacanie o świadome i odpowiednie doświadczenia, wspólne poszuki-
wanie wartości, wskazywanie drogi, ukazywanie dobrego przykładu.
To również przekazywanie, nabywanie i stosowanie norm powszechnie
obowiązujących czy adaptacja do warunków danego środowiska. Trze-
ba jednocześnie wskazać, że wymaga to różnorakiego współdziałania,
albowiem proces wychowania kształtuje się poprzez świadome a zara-
zem celowe oddziaływanie na wychowanka osób (szczególnie ojca i
matki, ale też innych opiekunów, nauczycieli, wychowawców) i instytu-
cji w jasno określonej i odpowiednio zorganizowanej działalności peda-
gogicznej. Kluczowe są również wysiłki samej jednostki nad kształto-
waniem własnej osobowości, co jest określane niejednokrotnie mianem
samowychowania.

Nie mniej istotna jest również rola ojca, jako nauczyciela. Wyraża
się ona w ojcostwie, które uczy dzieci życia, uczy prawidłowego podej-
ścia z wyrazem szacunku do samego siebie, do innych osób w rodzinie i
społeczeństwie, do otaczającego świata rzeczywistości z poszanowa-
niem wszystkiego, z czego człowiek korzysta obecnie i będzie korzystał
w przyszłości. Odnosi się ona w sposób szczególny do procesów psy-
chicznych identyfikacji i internalizacji, które są szalenie istotne w wy-
chowaniu i nauce określonych ról i sposobów postępowania przez
dziecko oraz jego czynnego uczestnictwa w życiu rodziny i społeczeń-
stwa. Wymagają one jednak od ojców podczas ukazywania siebie wła-
ściwej postawy i dobrego przykładu własnego życia osobowego, sto-
sunku do matki i pozostałych członków rodziny, schematu funkcjono-
wania w rodzinie i w środowisku, w pracy zawodowej, w pracach do-
mowych i przydomowych. Trzeba o tym pamiętać, gdyż tak ukazany
sposób różnej działalności ojca, wychowawcy staje się wzorem identyfi-
kacji dla dziecka, które bardzo często przyjmuje je za własny i w ten
sposób lub do niego podobny funkcjonuje w przyszłości.

Wszystko to wymaga od ojcostwa pewnego rodzaju świadomości
swojej roli, zarówno w opiece nad dzieckiem, w jego wychowaniu czy w
odniesieniu do jego wszechstronnej nauki. To usposobienie ojcostwa
powinno i musi się przekładać na jego codzienne funkcjonowanie w
sposób ogólny, jako człowieka – wyraźnego wzoru, ale też męża, ojca,
opiekuna, wychowawcy, nauczyciela. Kluczowe są w tym jego postawy
względem rodziny i jej poszczególnych członków, a także na zewnątrz
w ogólnym społecznym jego funkcjonowaniu. Ważny jest przy tym styl,
jaki przyjmuje, metody i formy, które wykorzystuje w pełnieniu swojej
roli oraz wartości, jakie sobą prezentuje dając przykład m.in. swoim
dzieciom.
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Podsumowanie
O wychowaniu zawsze należy mówić w sposób szczególny pod-

kreślając jego istotę i wagę dla każdego człowieka przywołując jedno-
cześnie pierwszorzędowe w nim miejsce rodziny i rodziców. Przekona-
nie o tym uwzględnia w sposób szczególny wymóg licznych trosk, po-
święceń, wiele czasu, ale i wielu zabiegów i skorelowanych działań po-
dejmowanych przez jego realizatorów oraz liczne instytucje wspierające.
Jest to niezwykle ważny proces dla każdego człowieka chociażby dlate-
go, że aby podejmowane były samodzielne, mądre, dobre i zarazem od-
powiedzialne decyzje w przyszłości przez dzieci, konieczna jest dojrza-
łość osób odpowiedzialnych za wychowanie(szczególnie obojga rodzi-
ców wiodących w nim prym). Bardzo ważne jest więc, by rodzice, ale i
liczni wychowawcy wspierający rodzinę byli świadomi tego, jak wielkie
i odpowiedzialne zadanie stoi przed nimi. Tylko wówczas możemy
mówić o odpowiedzialności za jego realizację poprzez wypełnianie
przypisanych funkcji rodzinie, odpowiedniego stylu, dobierania przy
tym stosownych metod i form wychowania, odpowiednich postaw ro-
dzicielskich oraz współpracy rodziny z różnymi osobami i instytucjami
ją wspierającymi w tym procesie. Jednakże w głównej mierze dotyczy to
w szczególności rodziny i relacji w niej zachodzących. Odnoszą się do
tego odpowiednie stosunki panujące w rodzinie pomiędzy jej członkami
(szczególnie na liniach rodzice – dzieci, mąż – żona, rodzice – dziadko-
wie, dziadkowie – wnuki) przekładające się na relacje rodzinne, więź
między jej członkami czy atmosferę wychowawczą w niej panującą.

Miejsce ojca w niej jest równie ważne, jak pozostałych jej człon-
ków, zaś jego świadomość bycia ojcem oraz oblicze ojcostwa ujmującego
w sobie określone czynności podejmowane w wychowaniu powinny
przekładać się na jego codzienne prawidłowe, odpowiedzialne funkcjo-
nowanie w sposób ogólny, jako człowieka, męża, ojca, opiekuna, wy-
chowawcy, nauczyciela.

Streszczenie:
Szczególne wychowanie ma miejsce w rodzinie i niezastąpiona w

tym rola obojga rodziców. Jednakże harmonijny rozwój dziecka to nie
tylko obecność rodziców, wychowawców, ale szeroko rozumiana ich
prawidłowa aktywność opiekuńczo-wychowawcza względem dziecka (w
tym także odpowiednie, prawidłowe, pożądane funkcje i postawy rodzi-
cielskie), wyrażająca się w zgodności tychże działań i własnych zamie-
rzeń, które rodzice stawiają sobie za cel w wychowaniu swych dzieci.
Różne są przy tym działania wychowawcze, różne są również role rodzi-
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ców, inne matki, inne ojca, jednakże są one naturalną koniecznością i we
wszelkich oddziaływaniach wychowawczych wzajemnie się uzupełniają.
Od zawsze rola matki była postrzegana, jako podstawowa, niezastąpiona.
Współcześnie coraz bardziej dostrzega się również wartość ojcostwa.
Wynika to w szczególności z uwagi na świadomość postrzegania jego roli
i ważność w wychowaniu dzieci. Zwraca się przy tym również na powo-
łanie do pełnienia tej roli, na funkcje jakie pełni w rodzinie, postawy jakie
przyjmuje względem dzieci i wszystkich członków rodziny, na klimat
wewnątrzrodzinny, na który znacząco wpływa, na relacje osobowe, które
wytwarza z pozostałymi członkami rodziny. Staje się przy tym wzorem,
modelem, autorytetem, drogą do naśladowania w oparciu o swoje przy-
wództwo, rodzinne przewodnictwo i współdziałanie z członkami rodziny
niosąc przy tym swoim postępowaniem i działaniami wychowawczymi
przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, wsparcie, miłość, ciepło,
dobroć, zrozumienie, stojąc zarazem na straży przestrzegania norm i za-
sad powszechnie obowiązujących oraz wypełniania obowiązków przez
wszystkich członków rodziny.

Kluczowe słowa: wychowanie, wychowawca, wychowanek, ro-
dzina, rodzice, ojcostwo.

Summary:
The value of family and fatherhood in education
Both parents play an irreplaceable role in the upbringing of their

children, which is associated with the family above all. However, the
harmonious development of the child is not only the presence of the
parents, educators, but widely understood their proper childcare activi-
ty in regard to the child (including also suitable , proper and desirable
parental attitudes), expressed in the compatibility of the activities and
their goals that parents take as their aim in the upbringing of their child-
ren. There are various educational activities at the same time, the differ-
ent roles are also of the parents, other of the mother, other of the father.
However, they are a natural necessity and in all educational interactions
complement each other. The role of the mother has always been seen as
a fundamental and irreplaceable one. Nowadays, there are more and
more people who also see the value of fatherhood. The father sees his
role and mission in the upbringing of children. He is aware of it and
realizes his calling as far as his family functions are concerned. He af-
fects relations prevailing in the family and personal relationships. He
becomes a role model, an authority and some kind of path to be fol-
lowed, which is based on his family leadership and interactions with his
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family members. The father’s conduct and educational actions give his
family members, above all a sense of security, support, love, warmth,
kindness and understanding. Meanwhile, he upholds the standards,
common principles and fulfillment of obligations by all family members.

Keywords: education, educator, pupil, family, parents, father-
hood.
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Joanna Markut

Ojcostwo i macierzyństwo osób z niepełnosprawnością intelektualną
w świetle literatury przedmiotu

Wstęp
Ojcostwo osób z niepełnosprawnością intelektualną w zasadzie

nie pojawia się w literaturze przedmiotu a problem prokreacji jest jed-
nym z najbardziej kontrowersyjnym zagadnieniem dotyczącym życia
osobistego dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jednak
w społeczeństwie spotykane są nieliczne przypadki dorosłych mężczyzn
z niepełnosprawnością intelektualną pełniących rolę ojca. W literaturze
odnajdujemy jednostkowe opisy pełnienia ról małżeńskich i rodzinnych
przez osoby z niepełnosprawnością intelektualna (najczęściej w stopniu
lekkim). Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na niezliczone pytania
dotyczące przestrzeni życia małżeńskiego i rodzicielskiego osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną: Czy dorosłe osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną wyrażają chęć posiadania potomstwa? Czy zdaniem
rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną ich dorosłe dzieci
powinny posiadać potomstwo? Czy osoby te identyfikują się z własną
niepełnosprawnością? Czy są świadomi własnych ograniczeń w pełnie-
niu ról małżonków i rodziców? Czy realnie oceniają pełnienie swych ról
w rodzinie? Czy większość osób z niepełnosprawnością intelektualną
najczęściej zakłada rodzinę z osobą będącą w podobnej sytuacji społecz-
nej, co mówią na ten temat badania naukowe?. Co jest główną przyczy-
ną rozwiązania małżeństwa lub separacji w tej grupie osób? Czy osoby
te wychowują dzieci? A jeśli tak, kto im pomaga w pełnieniu tych ról?
Czy część małżeństw jest w jakimś stopniu samowystarczalna? Czy żyją
na granicy ubóstwa czy też posiadają stałe zatrudnienie?

Zdaniem ok. 50% Polaków osoby te nie powinny posiadać wła-
snego biologicznego potomstwa lub też zajmować się opieką i wycho-
waniem dzieci1. Przeprowadzone badania wskazują również, że więk-
szość rodziców i opiekunów jest przeciwna posiadaniu potomstwa

1 Z. Izdebski, Postawy Polaków wobec seksualności osób niepełnosprawnych ruchowo
i intelektualnie, [w:] J. Głodkowska, A. Giryński (red.) Seksualność osób z niepełno-
sprawnością intelektualną- uwalnianie od schematów i uprzedzeń, Wyd. APS, s. 36.
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przez swoje dzieci/podopiecznych2. Często spotykany jest pogląd o
konieczności ograniczenia spotkań z osobami płci przeciwnej lub zasto-
sowania antykoncepcji w przypadku zaobserwowania dążenia do
współżycia seksualnego. Interesujący jest fakt, że niemal 69% rodziców
osób z Zespołem Downa zgodziłoby się na zabieg sterylizacji3. W Polsce
jest on niedozwolony, jednak w wielu innych krajach był dozwolony
prawem i z powodzeniem stosowany przez wiele lat. Często zgoda oso-
by o obniżonym poziomie inteligencji nie była wymagana do przepro-
wadzenia zabiegu. Należy pamiętać, że sterylizacja jest zabiegiem ryzy-
kownym wywołującym różne niekorzystne następstwa natury fizycznej
i psychicznej.

Zdaniem M. Kościelskiej zapobieganie prokreacji osób z niepełno-
sprawnością intelektualną wiąże się przede wszystkim z ryzykiem nosi-
cielstwa genetycznego cech niepełnosprawności oraz społecznym obra-
zem o niewydolności wychowawczej. Społeczeństwo ma prawo dbać o
własne interesy poprzez nie dopuszczenie do prokreacji tej grupy osób,
ale badania dowodzą, że wady rozwojowe i niewydolność wychowaw-
cza nie jest atrybutem tylko rodziców o obniżonym ilorazie inteligencji4.
Pomimo to rodzicielstwo tej grupy osób jest społecznie niepożądane,
nieakceptowane i piętnowane.

Według Feldmana potomstwo rodziców z niepełnosprawnością z
pewnością należy do grupy ryzyka związanej z niewłaściwą opieką, co
może prowadzić do problemów zdrowotnych, rozwojowych i zaburzeń
zachowania u dzieci. Wielu rodzicom brakuje podstawowej wiedzy na
temat odpowiedniej opieki nad dzieckiem, stworzenia bezpiecznego
środowiska rodzinnego, właściwego żywienia i oddziaływań edukacyj-
nych. Mają oni również trudności z rozpoznawaniem i właściwą reakcją
w przypadku problemów medycznych i rozumieniem podstawowych

2 I. Fornalik, Miłość, seks i prokreacja jako wartość w dorosłym życiu osoby z głęb-
szą niepełnosprawnością intelektualną, [w:] A. Ostrowska (red.) O seksualności osób
z niepełnosprawnością intelektualną, IRSS, Warszawa 2007, s. 60.

3 D. Mejnarowicz, Seksualność osób z Zespołem Downa, [w:] Wieczne dzieci czy
dorośli. Problem seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wyd. Bardziej
Kochani, Warszawa 2002, s. 5-26.

4 M. Kościelska, Niechciana seksualność, Wyd. Jacek Santorski, Warszawa
2004, s. 63.
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zasad rozwojowych5. Niepełnosprawność intelektualna bez wątpienia
rzutuje negatywnie na wiele ról społecznych, zawodowych i rodzinnych
pełnionych przez te osoby. Przykładem niskiej wydolności wychowaw-
czej niepełnosprawnej intelektualnie matki jest postać 6-letniego An-
drzejka jednego z moich wychowanków. Dziecko bardzo często zasypia-
ło w czasie zajęć, było znudzone, widoczny był brak zainteresowania a
także niska koncentracja uwagi i słaba pamięć. Matka chłopca była oso-
bą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym. Widocz-
ne były niskie kompetencje wychowawcze kobiety. Nie radziła sobie z
wychowaniem dziecka. Andrzejek do późnych godzin nocnych (2.00,
3.00) grał w gry komputerowe lub oglądał telewizję. Matka tłumaczyła,
że syn nie reaguje na jakiekolwiek jej prośby, wyłączenia komputera i
pójścia spać. W takich sytuacjach ona z mężem i młodszym kilkumie-
sięcznym dzieckiem udawała się do sypialni na odpoczynek a 6-latek
decydował kiedy położy się do łóżka. Matka odrzucała jakąkolwiek
pomoc w obawie o odebranie dzieci przez pracowników miejskiego
ośrodka pomocy społecznej. Dalsze losy dziecka związane były z duży-
mi trudnościami w nauce w klasie I szkoły podstawowej.

Chociaż gwałtowny sprzeciw wobec małżeństw i prokreacji ludzi
z niepełnosprawnością intelektualną nie jest tak silny jak w przeszłości,
to nadal dla bardzo wielu osób jest to kwestia niezwykle kontrowersyj-
na. Aktualne obawy dotyczą najczęściej tego, czy ludzie ci są w stanie
pełnić role rodziców. Faktem jest również, że rodzice z niepełnospraw-
nością intelektualną znacznie częściej niż pozostali stają się podopiecz-
nymi służb socjalnych zajmujących się wspieraniem rodzin i dzieci oraz,
że częściej niż innym na drodze sądowej zabierane są im dzieci6.

Temat ojcostwa i macierzyństwa nie pojawia się zbyt często w
opracowaniach dotyczących osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Z jednej strony wynika to z faktu, że osoby z tym typem niepełno-
sprawności dosyć rzadko zakładają własne rodziny (wyjątek stanowią
osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną, które z czasem są w
stanie „wtopić" się w społeczeństwo i żyć według typowych wzorców,

5 M. Feldman, za: A. Drzazga., Rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną- od akceptacji do wsparcia, Interdyscyplinarne konteksty Pedagogiki spe-
cjalnej, Numer 12/2016, Uniwersytet Wrocławski, s.90.

6 A. Żyta., Małżeństwa i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną-
wyzwania współczesności, Edukacja dorosłych 2013 nr 2 (69), Wyd. Akademickie
Towarzystwo Andragogiczne, s.62.
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wypełniając charakterystyczne dla dorosłego człowieka role społeczne)7.
Jednak M. Wałachowska donosi o pozytywnym znaczeniu rehabilitacyj-
nym obecności rodziny i macierzyństwa w życiu kobiet z niepełno-
sprawnością8.

1. Niepełnosprawność intelektualna
Ustalenia terminologiczne w zakresie definicji i klasyfikacji nie-

pełnosprawności ulegają ciągłym przemianom. W okresie ostatnich 200
lat terminologia dotycząca osób niepełnosprawnych zmieniła się rady-
kalnie. Terminologia ta ewaluowała wraz z rozwojem społeczeństw i
zmianą podejścia do osób z niepełnosprawnością intelektualną. W litera-
turze pedagogicznej, psychologicznej i psychiatrycznej spotkać można
było na przestrzeni ostatnich 200 lat następujące określenia: idiotyzm,
imbecylizm, debilizm, mongolizm, kretynizm, niedorozwój umysłowy,
upośledzenie zdolności uczenia się, osłabienie rozwoju intelektualnego,
obniżona sprawność umysłowa, opóźnienie w rozwoju umysłowym,
oligofrenia, upośledzenie umysłowe, pogranicze upośledzenia. Jeszcze
w latach 90-tych XX wieku określenia takie jak idiotyzm, mongolizm czy
imbecylizm uznawane były za terminy neutralne medycznie. Zmiany w
nazewnictwie są wyrazem walki ze stygmatyzującym wydźwiękiem
używanej terminologii9. A. Zawiślak, analizując fakty historyczne wy-
stępujące w literaturze przedmiotu dokonała opisu poszczególnych
epok, poprzez cechy charakteryzujące postawy społeczeństwa wobec
osób niepełnosprawnych. Autorka zaproponowała umowny podział
dziejów historycznych na pięć okresów: okres wrogości (do V wieku),
okres obojętności (VI-XV w.), okres zainteresowania (XVI-XVII w.),
okres segregacji (XVIII-XIX w.), okres postępu i regresu (I poł. XX w.)10.
Dokonana analiza ukazuje drogę, jaką przeszły społeczeństwa w poj-
mowaniu niepełnosprawności. Sytuacja osób z niepełnosprawnością w

7 U. Bartnikowska, A. Chyła, Ćwirynkało, Kobiety z niepełnosprawnością inte-
lektualną w roli matki: perspektywa zagrożeń, Niepełnosprawność. Dyskursy peda-
gogiki specjalnej, Nr 13/ 2014, s.42.

8 M. Wałachowska, Wizerunek społeczny macierzyństwa kobiet z niepełnospraw-
nością, Forum Pedagogiczne 2017/1, Warszawa, s. 197.

9 K. Bobińska P. Gałecki, Rys historyczny, terminologia, definicja, nozologia, kry-
teria rozpoznawania niepełnosprawności intelektualnej,[w:] K. Bobińska, T. Pietras,
P. Gałecki (red.), Niepełnosprawność intelektualna- etiopatogeneza, epidemiologia,
diagnoza, terapia, Wyd. Continuo, Wrocław 2012, s. 27-28.

10 A. Zawiślak, Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, Wyd. Impuls, Kra-
ków 2010, s. 60-61.
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każdej epoce historycznej zależna była od następujących czynników tj.
sytuacji ekonomicznej, trybu życia, wierzeń religijnych, rozwoju nauki,
poziomu świadomości społecznej, sytuacji politycznej oraz pochodzenia
społecznego11.

Zaakcentować należy, iż aktualnym terminem używanym nie tyl-
ko w pedagogice, ale także przestrzeni społecznej jest termin niepełno-
sprawność intelektualna.

2. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w roli rodziców.
Dotychczasowe doniesienia badawcze

Czy osoby z niepełnosprawnością intelektualną powinny być ro-
dzicami? Pytanie to stawia S. Taylor w przedmowie do książki Parents
with intellectual Disabilities: Past, Present, and Future12. W polskiej lite-
raturze przedmiotu do rzadkości należą dane na temat pełnienia ról
rodzicielskich przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. D. Kor-
nas-Biela pisze, że „role małżeńskie i rodzinne (np. żony i matki, męża i
ojca) oraz prokreacja jest obok duchowości i religijności osób z niepełno-
sprawnością jednym z problemów najczęściej pomijanych zarówno w
literaturze przedmiotu, jak też w praktyce życia oraz w przedsięwzię-
ciach podejmowanych na ich rzecz”13. Jeżeli już występują badania w
tym zakresie to są to pojedyncze przypadki. Poszukiwania naukowe
zwykle dotyczą wyrażania chęci posiadania własnego potomstwa. Do
nielicznych autorów prowadzących poszukiwania badawcze w tym
zakresie należą A. Kumaniecka-Wiśniewska, M. Grutz, Aleksandra Za-
wiślak, Helena Łaś, Zenon Gajdzica, K. Nowak-Lipińska, M. Kościelska.
Do najnowszych unikatowych i pionierskich z uwagi na podjęty temat
należy książka R. Kijaka „Rodzice z niepełnosprawnością intelektualną”
wydana w 2019 roku14.

11 Tamże, s. 81.
12 S. Taylor, Foreword, [w:] Parents witch Intellectual Disabilites: Past, Present

ant Future, red. G. Llewellyn, Traustadottir R., McConnell D., Sigurjonsdott H.
B., Wiley &Blackwel, Publication, Chichester May 2010, s. 12.

13 D. Kornas-Biela, Postawy społeczne wobec małżeństwa i macierzyństwa kobiet z
niepełnosprawnością, [w:] W. Janocha, K. Zielińska-Król, Kobiecość a niepełno-
sprawność, KUL, Lublin 2015.

14 R. Kijak, Rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wyd. PWN,
Warszawa 2019. Autor dokonał wnikliwego przeglądu dostępnej literatury oraz
przeprowadził serię wywiadów narracyjno-biograficznych, by ustalić, jak wy-
gląda doświadczenie rodzicielskiej codzienności przez osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną. Wypowiedzi badanych osób dotyczą wszystkich etapów
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Literatura wskazuje, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną
mogą wyrażać chęć założenia rodziny a małżeństwo własnych rodziców
oraz życie rodzinne rodzeństwa może być bodźcem do naśladowania15.
Na potwierdzenie tej tezy przytoczę przykład z własnej praktyki peda-
gogicznej, przykład Pani Agaty, 39 letniej kobiety z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym. Pani Agata mieszka w
małym mieście wraz z rodzicami (matką i ojcem). Od 7 lat uczestniczy w
Warsztatach Terapii Zajęciowej (od 2013 roku). Odkąd matka zapisała ją
na WTZ życie społeczne nabrało tempa. Warsztaty Terapii Zajęciowej są
miejscem, w którym Pani Agata spotyka się ze znajomymi, nawiązała
liczne znajomości i przyjaźnie. Tym samym prowadzi interesujące wła-
sne życie towarzyskie w przeciwieństwie do czasu, gdy większość dnia
spędzała przed telewizorem, gdy siostra wraz z rodziną (mężem i dwój-
ką dzieci) wyprowadziła się do własnego domu. Wyjście za mąż rodzo-
nej siostry Pani Agaty a później założenie rodziny przez jej brata stało
się impulsem wyzwalającym u niej marzenia i chęć założenia własnej
rodziny. Często wyrażało się to słowami: „Oni mają już swoje rodziny ja
kiedyś też będę ją miała”, „Moja siostra już wyszła za mąż teraz moja
kolej”, „Brat już ma dziecko ja też będę je miała”. Sam ślub w rodzinie
oraz organizacja wesela była ważnym wydarzeniem w życiu tej dorosłej
kobiety z niepełnosprawnością intelektualną oraz czynnikiem wyzwala-
jącym marzenia o pełnieniu roli panny młodej. Sam fakt założenia białej
sukni i welonu, ceremonii ślubnej, zapraszania gości, bycia w centrum
uwagi i zainteresowania jest dużym i pożądanym wydarzeniem w życiu
tej kobiet a także innych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pani
Agata jest osobą bardzo rodzinną. Z reguły lubi zajmować się dziećmi
brata i siostry. Jednak często nie ma ochoty na zabawy z wymagającymi
kilkulatkami. Woli samotnie spędzać czas w swoim pokoju. Przykładem
diametralnie innego podejścia do zawarcia związku małżeńskiego i za-
łożenia rodziny jest wypowiedź Pana Pawła dorosłego mężczyzny z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, który na

kształtowania się roli rodzica: od podjęcia decyzji o rodzicielstwie, przebiegu
ciąży i porodu oraz opieki nad dzieckiem. Przyjęta w pracy metodologia jako-
ściowa umożliwia wgląd w indywidualny sposób pojmowania i przeżywania
rodzicielstwa przez badanych.

15 M. Grutz, Osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonko-
wie i rodzice- dotychczasowe doniesienia badawcze ,w: Dorośli z niepełnosprawnością
intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań-krytyka podejść-propozycje
rozwiązań, B. Cytowska (red.) Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 186.
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pytanie czy zamierza się ożenić odpowiedział „Mnie na to nie stać”. Pan
Paweł mieszka na wsi wraz ze swoimi rodzicami. Uczestniczy w rehabi-
litacji społecznej poprzez uczestnictwo w Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy. Pan Paweł często w okresie wakacyjnym podejmuje się róż-
nych prac dorywczych, takich jak zbieranie owoców (malin, jagód i bo-
rówki leśnej). Po zbiorach sprzedaje owoce na skupie lub też szuka
klientów wśród mieszkańców pobliskich wiosek. Pan Paweł, aby zarobić
sprzedaje też butelki i inne surowce jak złom. Przemieszcza się rowe-
rem, na który sam zarobił. Jest bardzo pracowity i zaradny. Porównując
Panią Agatę, której rodzice zapewniają wysoki status materialny i eko-
nomiczny (jest zawsze czysta i zadbana, odpowiednio ubrana, jak mówi
„zakładam biżuterię na zajęcia czego zazdroszczą mi koleżanki”) Pan
Paweł musi myśleć o swoim utrzymaniu i dorobieniu parę groszy do
posiadanej renty socjalnej16. Pani Agata i Pan Paweł nie identyfikują się,
jako osoby niepełnosprawne a tym bardziej nie, jako niepełnosprawne
intelektualne. Mówią, że są sprawni, mogą chodzić i mówić a niepełno-
sprawni to Ci, którzy „mają chorą głowę”, „nie mają ręki lub nogi”,
„jeżdżą na wózku lub leżą w łóżku”.

Dane pochodzące z literatury także wskazują, że większość tych
osób nie identyfikuje się, jako niepełnosprawna intelektualnie17, dlatego
też nie ma pełnej świadomości, co do istnienia przeszkód w podjęciu ról
małżonka czy rodzica18. Jak pokazują badania, mechanizmem obronnym
przed identyfikacją jest porównywanie się do osób mniej sprawnych,
mniej zaradnych życiowo, gorzej wykształconych19. Część kobiet z nie-
pełnosprawnością identyfikuje się jako kobiety a część ma problem z
identyfikacją porównując się do funkcjonowania kobiet w normie („ko-
bieta to pracuje”; „kobieta to ma dom i dzieci”)20.

16 Opisane historie życiowe Pani Agaty i Pana Pawła są autentyczne. Osoby
te zamieszkują powiat janowski (województwo lubelskie) i stalowowolski (wo-
jewództwo podkarpackie).

17 A. Kumaniecka-Wiśniewska, Upośledzone umysłowo kobiety o sobie-
seksualność, stereotypy, identyfikacja [w:] Wieczne dzieci czy dorośli. Problem seksual-
ności osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wyd. Stowarzyszenie Bardziej Ko-
chani, Warszawa, br. r. wyd., s. 66; M. Grutz, s. 186.

18 Por. M. Grutz, Osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy…, dz.
cyt. s. 186.

19 A. Kumaniecka-Wiśniewska, Upośledzone umysłowo kobiety o sobie…dz. cyt.
s. 66; M. Grutz, Osoby z niepełnosprawnością…dz. cyt. s. 186.

20 A. Kumaniecka-Wiśniewska, Upośledzone umysłowo kobiety o sobie…, dz.
cyt.s. 66.
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Dane przedstawione w literaturze przedmiotu przez B. Urbańską
wskazują, że w przeszłości (1974 r.) osoby z niepełnosprawnością inte-
lektualną będące w związku małżeńskim posiadały dzieci. Z 25 bada-
nych małżeństw 17 posiadało po jednym lub po dwoje dzieci dobrze się
rozwijających (osobą niepełnosprawną intelektualnie był mąż)21. Wśród
badanych 36 małżeństw, w których osobą niepełnosprawną intelektual-
nie była kobieta, 26 z niech posiadała jedno lub dwoje dzieci22. Współ-
cześnie brakuje statystyk mówiących ile osób z niepełnosprawnością
intelektualną zawiera związki małżeńskie oraz danych dotyczących ich
dzietności.

Jako jedna z nielicznych A. Kumaniecka-Wiśniewska przedstawia
przykład funkcjonowania kobiet z niepełnosprawnością intelektualną w
roli matki. Autorka dotarła do 7 mieszkanek wsi realizujących się jako żony
i matki. Pełniły swe funkcje w sposób znacząco nieodbiegający od reszty
społeczności wiejskiej. Wszystkie samodzielnie opiekowały się swoimi
dziećmi i prowadziły gospodarstwo domowe. Tylko dwie z nich mieszkały
z rodzicami23. Miejsce zamieszkania (miasto lub wieś) może być czynni-
kiem istotnym w zakresie funkcjonowania tych kobiet w roli żony i matki.
Dorosłe kobiety z niepełnosprawnością intelektualną ze środowisk wiej-
skich lepiej sobie radzą w pełnieniu roli żony i matki a szczególnie gospo-
dyni. Często są bardziej zaradne, gdyż od dzieciństwa uczestniczyły w
pracach domowych i w gospodarstwie (pracy na roli) i nie były traktowane
jak „niepełnosprawne” nieprzydatne i niezdolne do pracy.

Z kolei Magdalena Grutz przeprowadziła badania wśród 10 osób z
głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Z tej grupy 3 osoby posiada-
ły doświadczenia rodzicielskie, które w sumie miały 5 dzieci (w tym 1
dziecko ze zdiagnozowaną znaczną niepełnosprawnością intelektualną).
Jedno z dzieci wychowywało się w rodzinie rozbitej, bez ojca, i więk-
szość czynności pełniła babcia. Jeden z chłopców jest już dorosły, nie
pracuje i mieszka z niepełnosprawną matką. Jeden z chłopców był po-
częty na skutek gwałtu, został przysposobiony przez męża swojej matki.
Jego młodszy brat przyszedł na świat w rodzinie pełnej, ale małżeństwo

21 W przypadku 5 badanych małżeństw jedynym żywicielem rodziny był
mąż; w 10 przypadkach małżeństwa mieszkały i prowadziły wspólne gospo-
darstwo wraz z rodzicami.

22 Zob. B. Urbańska, Losy absolwentów zasadniczych szkół zawodowych specjal-
nych dla upośledzonych umysłowo, Wyd. WSiP, Warszawa 1974, s. 71, 123.

23 A. Kumaniecka-Wiśniewska, Upośledzone umysłowo kobiety o sobie…, dz. cyt.
s. 74.
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rodziców rozpadło się a w ich wychowywaniu uczestniczyła babcia i
ciotka. Jedną z dziewczynek zajmowała się matka mieszkająca u swoich
rodziców a ojciec będący głębiej niepełnosprawny intelektualnie widy-
wał się z córką okazjonalnie. Gdy na świat przyszła druga córka obie
dziewczynki trafiły do rodziny zastępczej i nie utrzymują kontaktu z
biologicznymi rodzicami24.

Z przeprowadzonych badań przez A. Zawiślak wśród osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wynika, że osoby te
podejmują role rodzicielskie25. W grupie 60 osób badanych w wieku
między 20 a 30 rokiem życia rodzicami było 17 osób, w tym 10 mężatek,
5 żonatych, 2 panny, mieli oni 23 dzieci26.

A. Zawiślak w późniejszych badaniach jakościowych dokonała
analizy życia rodzinnego młodych matek z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu lekkim27. W badaniach tych wzięło udział 21 kobiet
z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 18 do 34 lat (średnia
wieku 27, 6 lat). Były one absolwentkami szkół podstawowych i zasad-
niczych specjalnych. Czynnikiem różnicującym był wiek, w jakim kobie-
ty niepełnosprawne zostały matkami. Pierwszą grupę stanowiły matki
młodociane- kobiety, które zostały matkami przed osiągnięciem pełno-
letności (panna - 5, mężatka - 7) drugą grupę stanowiły matki pełnolet-
nie- kobiety, które podjęły rolę macierzyńską po ukończeniu 18 roku
życia (mężatki - 7, rozwódki - 2)28. Analiza dokonana przez autorkę do-
tyczyła trzech aspektów życia: podstaw bytowych, sytuacji rodzinnej
oraz subiektywnej oceny życia rodzinnego przez badane kobiety. W
aspekcie podstaw bytowych stwierdzono: złe warunki mieszkaniowe,
brak własnego mieszkania matek młodocianych, brak aktywności za-
wodowej i całkowite uzależnienie finansowe obu grup matek od swych
rodziców oraz fakt, iż posiadanie wykształcenia zawodowego nie zmie-

24 Tamże, s. 189-190.
25 A. Zawiślak dokonała analizy ilościowej pełnionych przez osoby z niepeł-

nosprawnością intelektualną ról rodzicielskich.
26 A. Zawiślak, Zawieranie związków małżeńskich przez osoby z lekkim upośledze-

niem umysłowym na przykładzie absolwentów szkół zawodowych specjalnych, [w:] Z.
Janiszewska-Nieścioruk, Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną, Tom I, Wy-
brane problemy osobowości rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,
Kraków 2003, s. 169.

27 A. Zawiślak, Jakość życia rodzinnego młodocianych matek i pełnoletnich matek z
niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Sfery
życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, Kraków 2005, s. 81-93.

28 Tamże.
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nia ich sytuacji w zakresie socjalno-bytowym. Sytuacja rodzinna obu
grup matek prezentowała się w sposób następujący: matki młodociane
częściej pozostawały pannami na skutek rozpadu wczesnych związków.
Jednocześnie matki z obu grup zazwyczaj posiadały stałych partnerów
życiowych; słabo regulowały swoją płodność, posiadały liczne potom-
stwo oraz chętnie i z dużym zaangażowaniem podejmowały rolę macie-
rzyńską. W aspekcie oceny swojego życia rodzinnego większość bada-
nych kobiet oceniała je pozytywne. Obie grupy matek były usatysfak-
cjonowane swoim macierzyństwem pomimo niesprzyjających warun-
ków socjalno-bytowych i rodzinnych. Badane kobiety były przekonane,
że w sposób należyty wykonują role macierzyńskie, co nie zawsze było
prawdą. Ponadto młodociane matki częściej niż pełnoletnie wyrażały
chęć dalszej prokreacji. Połowa kobiet formułowała plany związane z
rodziną, przy czym młodociane matki skoncentrowane były na uregu-
lowaniu swojego stanu małżeńskiego i poprawie sytuacji bytowej, peł-
noletnie zaś skupiały swą uwagę na przyszłości dzieci. W świetle prze-
prowadzonych badań można stwierdzić, że „istnieje znaczna rozpiętość
między obiektywnie niską jakością życia kobiet a subiektywnie wyso-
kim zadowoleniem badanych z ich życia”29.

A. Zawiślak przeprowadziła także badania dotyczące percepcji
pełnienia ról rodzinnych przez osoby z niepełnosprawnością intelektu-
alną przez ich najbliższe otoczenie30. Badania te wykazały, że niepełno-
sprawni intelektualnie realnie oceniali pełnienie swych ról w rodzinie (tj.
branie udziału w obowiązkach domowych, współdecydowanie o życiu
rodziny, pomoc od rodziny generacyjnej, niezależność od rodziny gene-
racyjnej oraz jakość stosunków z członkami rodziny) oraz nie różnili się
pod tym względem od osób w pełni sprawnych intelektualnie31.

Większość osób z niepełnosprawnością intelektualną najczęściej
zakłada rodziny z osobami o podobnej sytuacji społecznej, co potwier-
dzają badania naukowe Heleny Łaś. Większość badanych osób była za-
dowolona ze swych partnerów życiowych. Odnotowano jednak przy-
padki rozwiązania małżeństwa lub separacji, głównie z powodu nad-
używania alkoholu, lenistwa, konfliktów lub przemocy ze strony męża.

29 Tamże.
30 Grupę badawczą stanowiło 60 osób z niepełnosprawnością intelektualną

(30 kobiet i 30 mężczyzn).
31 A. Zawiślak, Pełnienie ról rodzinnych przez osoby lekki upośledzone umysłowo w

percepcji własnej oraz percepcji ich rodzin, [w:] J. Żebrowski (red.), Rodzina polska na
przełomie wieków-przeobrażenia, zagrożenia, patologie, Gdańsk 2001, s. 200-2004.
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Około 40% badanych osób wychowywało 1-3 dzieci. Część małżeństw
była w jakimś stopniu samowystarczalna, część żyła na granicy ubóstwa
a większość badanych osób nie posiadała stałego zatrudnienia. Obok
złych warunków materialnych występowała niewydolność wychowaw-
cza. Kilkoro dzieci zostało umieszczonych w placówce opiekuńczo-
wychowawczej. Zdaniem autorki badań większość badanych osób po-
siadała zawyżoną optymistyczną ocenę jakości własnego życia32.

Z przeprowadzonych badań przez Zenona Gajdzica wśród 86 ab-
solwentów szkół zawodowych specjalnych wynika, że w związkach
małżeńskich była jedna trzecia badanych osób, najczęściej płci żeńskiej.
Większość respondentów była przed 30 rokiem życia, nie posiadała sta-
łego źródła dochodu, mieszkała z rodzicami. Wśród badanych 47 kobiet
miało dzieci, których suma wynosiła 54 (18 dzieci posiadało orzeczenie o
niepełnosprawności intelektualnej). W sumie badani mężczyźni posia-
dali 11 dzieci (2 było niepełnosprawnych intelektualnie)33.

W literaturze przedmiotu odnajdujemy także dane opisujące brak
uczuć macierzyńskich kobiet z niepełnosprawnością intelektualną
względem własnych dzieci, co w konsekwencji prowadzi do tego, że
opieką zajmują się babcie lub instytucje34. Jest to potwierdzeniem braku
kompetencji do posiadania i wychowywania własnego potomstwa.

Próby wglądu w doświadczenia syna niepełnosprawnej intelektu-
alnie kobiety dokonała K. Nowak-Lipińska. Autorka przedstawiła obraz
niepełnosprawnej intelektualnie matki z perspektywy 53-letniego syna.
W okresie dzieciństwa osobą znaczącą dla syna był ojciec a po jego
śmierci to on przejął większość obowiązków domowych, tj. robienie
zakupów, zarządzanie pieniędzmi, opłacanie rachunków, załatwianie
spraw urzędowych, decydowanie o posiłkach. Matka nie była w stanie
wypełniać tych obowiązków, a wszystkie inne czynności wykonywała
bardzo powoli. Wówczas syn zrozumiał, że matka z niepełnosprawno-
ścią wymaga uwagi i nadzoru, dlatego z jednej strony wzbudzała w nim

32 H. Łaś, Jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną- implikacje do systemu
wsparcia społecznego i edukacyjnego [w:] Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.) Człowiek z
niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane problemy osobowości rodzin i edukacji osób z
niepełnosprawnością intelektualną. Tom II. Wyd. Impuls, Kraków 2004.

33 Z. Gajdzica, za: M. Grutz, Osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako
partnerzy, małżonkowie i rodzice-dotychczasowe doniesienia badawcze, [w:] B. Cytow-
ska (red.), Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności,
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.

34 „wystawiała je na klatkę schodową gdy płakało” Zob. M. Kościelska, Nie-
chciana seksualność…, dz. cyt. s. 58.
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złość z drugiej strony żal. W konsekwencji działania służb społecznych
matka została umieszczona w domu pomocy społecznej, zaś syn w do-
mu dziecka35.

Bartnikowska, Chyła i Ćwirynkało przeprowadziły badania, w
których została przeanalizowana dokumentacja trzynastu matek z nie-
pełnosprawnością intelektualną, wobec których wszczęto interwencję w
związku z nieradzeniem sobie w roli matek. Kobiety miały od 18 do 40
lat. Większość w chwili odbierania im dzieci była w wieku między 25 a
30 rokiem życia. Liczba urodzonych przez badane kobiety dzieci wahała
się od 1 do 10, przy czym większość miała dwoje. Młodsze kobiety mia-
ły po jednym dziecku, starsze więcej. U wszystkich stwierdzono niepeł-
nosprawność intelektualną, w dwóch przypadkach był to lekki stopień,
w jedenastu - umiarkowany. Nie zawsze dało się dokładnie określić po-
ziom wykształcenia. Z dostępnych informacji wynikało, że najczęściej
badane kobiety ukończyły specjalną szkołę zawodową lub podstawową.
Analiza sytuacji finansowej badanych wskazywała, że żadna z badanych
nie pracowała (dwie jeszcze się uczyły), ich źródłem utrzymania pozo-
stawały zasiłki (u jednej dodatkiem była renta rodzinna). Dochody tych
osób osiągały maksymalnie 500-600 zł miesięcznie, ich kondycję mate-
rialną uznać, więc można za bardzo trudną. W takiej sytuacji finansowej
w rodzinie ważny jest drugi z rodziców, którego dochód może podra-
tować rodzinną sytuację. Jednak wśród badanych kobiet była tylko jed-
na, która żyła w zalegalizowanym związku. Większość żyła w konkubi-
nacie, a konkubent najczęściej nie był ojcem dziecka/dzieci. Ojcowie
dzieci albo byli pozbawieni władzy rodzicielskiej albo nie można było
ustalić ich miejsca pobytu, w związku, z czym nie było możliwości wy-
egzekwowania alimentów (tylko w jednym przypadku biologiczny oj-
ciec dziecka łożył na jego utrzymanie). W takiej sytuacji finansowej ko-
nieczna była pomoc innych członków rodziny. Zdecydowana większość
badanych kobiet jednak nie mogła liczyć na takie wsparcie. Z dokumen-
tacji wynikało, że część matek nie utrzymywała kontaktów z rodziną
pochodzenia, natomiast te, które je zachowały, najczęściej miały w tym
obszarze negatywne doświadczenia, a kontakty były zwykle sporadycz-
ne. Z dokumentacji wynikało również, że w większości rodzin badanych
osób istniał problem alkoholowy; w trzech przypadkach dotyczył on

35 K. Nowak-Lipińska, Cień we mgle - o matce niepełnosprawnej intelektualnie we
wspomnieniach syna, [w:]Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych, Niepełno-
sprawność i Rehabilitacja, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Październik-
Grudzień 2011, Nr 4, s. 80-88.
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bezpośrednio niepełnosprawnej matki, a w pozostałych - innych człon-
ków rodziny. Podkreślić należy, że problemy finansowe, które dotykają
każdą z poddanych badaniom matek - oraz uzależnienia od alkoholu
lub narkotyków - z którymi boryka się większość rodzin badanych - są
bardziej istotnym predykatorem nieradzenia sobie z obowiązkami ro-
dzicielskimi niż poziom rozwoju intelektualnego rodzica, co w znaczący
sposób wpływać może na sytuację badanych36.

Z eksploracji naukowych R. Kijaka wynika, iż większość osób z
niepełnosprawnością intelektualną pozytywnie ocenia małżeństwo i
rodzicielstwo jednak najbardziej pożądanym modelem rodziny jest
partnerstwo37. Z badań M. Kościelskiej wynika, iż większość osób chcia-
łaby stworzyć rodzinę i posiadać potomstwo, ale nie potrafią wymienić
kompetencji i umiejętności potrzebnych do realizacji tych pragnień38.

Zakończenie
Rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną, bardziej

niż realizacja potrzeby seksualnej, budzi kontrowersje, rodzi sprzeciw,
którego przejawem jest przyzwolenie na aborcję i antykoncepcję39. Ro-
dzicielstwo tych osób nie jest postrzegane jako pozytywne wydarzenie
życiowe, ale raczej jako problem (osobisty, rodzinny i społeczny). Społe-
czeństwo niechętnie widzi osoby z niepełnosprawnością intelektualną w
rolach małżeńskich i rodzicielskich, co wydaje się być uzasadnione w
przypadku osób głębiej niepełnosprawnych intelektualnie, gdyż rzadko
są w stanie role te prawidłowo wypełniać. Raczej sami potrzebują po-
mocy i opieki w wielu dziedzinach życia, dlatego przeważnie nie są w
stanie funkcjonować w roli małżonka czy rodzica40. Jednak, gdy w ro-
dzinach osób z niepełnosprawnością intelektualną pojawiają się proble-

36 U. Bartnikowska, A. Chyła, Ćwirynkało, Kobiety z niepełnosprawnością inte-
lektualną w roli matki: perspektywa zagrożeń, Niepełnosprawność. Dyskursy peda-
gogiki specjalnej, Nr 13/ 2014, s. 47-48.

37 R. Kijak, Seksualność człowieka z niepełnosprawnością a rodzina…, dz. cyt. s. 125.
38 M. Kościelska, Być kobietą, być mężczyzną- co to znaczy w odniesieniu do osób

niepełnosprawnych intelektualnie, [w:] A. Ostrowska (red.), O seksualności osób
niepełnosprawnych, IRSS, Warszawa 2007, s.41.

39 M. McCarthy, I’have the jobso J can’t be blamed for getting pregnant: contracep-
tion and women with learning disabilites, „Women’s Studies International Forum”,
32/2009, s. 198-208.

40 B. Tylewska-Nowak, Wczesna dorosłość osób z głębszą niepełnosprawnością in-
telektualną, [w:] Poznańska pedagogika specjalna. Tradycje-osiągnięcia-perspektywy
rozwoju, Wyd. Naukowe WAM, Poznań 2006, s. 160-161.
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my związane z zaniedbywaniem dziecka, ich przyczyn dopatruje się w
obniżonym ilorazie inteligencji rodziców dziecka. Podczas gdy w wielu
przypadkach podstawą zaniedbywania dziecka są czynniki zewnętrzne,
takie jak: złe warunki mieszkaniowe, ubóstwo, izolacja społeczna czy
brak wsparcia instytucjonalnego. Badacze T. Booth i W. Booth nazywają
to „błędem fałszywej atrybucji”41.

Z badań wielu autorów wynika, iż większość osób z niepełno-
sprawnością intelektualną wyraża chęć posiadania potomstwa jednak
ich umiejętności w zakresie opieki i wychowania dziecka są na niskim
poziomie. W większości przypadków posiadania własnego biologiczne-
go dziecka przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną opiekę nad
nim przejmowali dziadkowie42. Badania przeprowadzane za granicą
wskazują, iż wielu rodziców z niepełnosprawnością intelektualną po-
zbawia się opieki nad swymi dziećmi (od 30% do 60% rodzin) oraz, że
zaangażowanie instytucji w proces ich wspierania jest na niskim pozio-
mie43. Bez wątpienia wiąże się to z niższymi kompetencjami osobistymi,
intelektualnymi, społecznymi oraz umiejętnościami życiowymi, zawo-
dowymi i pedagogicznymi gwarantującymi samodzielność życiową
oraz pełnienie ról małżeńskich i rodzicielskich.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną wyrażają chęć posia-
dania potomstwa i założenia rodziny. Nie utożsamiają się z własną nie-
pełnosprawnością. Nie są świadomi własnych ograniczeń a często na-
wet przeceniają własne umiejętności życiowe. Częściej są im zabierane
dzieci na skutek złych warunków materialnych, niezaradności życiowej
i niewydolności wychowawczej. Kobiety z niepełnosprawnością intelek-
tualną żyjące często na granicy ubóstwa deklarują chęć dalszej prokre-
acji (posiadania potomstwa) w sytuacji, gdy posiadane dzieci wychowu-
ją się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub gdy wychowują
ich dziadkowie. Prokreacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
budzi liczne kontrowersje i sprzeciw. Społeczeństwo nie może przyzwo-
lić na niczym nieograniczoną prokreację tej grupie osób bez zadania
sobie pytania, kto się zajmie utrzymaniem i wychowaniem ich potom-
stwa? Często ich rodzice (dziadkowie) nie są w stanie podjąć się wy-

41 D. McConnel, G. Glewellyn, Disability and discrimination in statutowy child
protection preecedings, Disability and Society, Vol 15 (6), 884.

42 R. Kijak, Seksualność człowieka z niepełnosprawnością a rodzina…dz. cyt. s. 188.
43 T. Booth, W. Booth, Findings from a courtstudy of care proceeding sinvolving

parents with intellectualdisabilities, Journal of Policy and Practice in Intellectual
Disabilites, 1 (3,4)/2004, s. 180-181.
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chowania swoich wnuków. Brakuje wsparcia z zewnątrz. Niski zasiłek
rodzinny z ośrodka pomocy społecznej jest niewystarczający, aby za-
spokoić potrzeby dzieci i zapewnić godny byt rodzinie. Często brakuje
tym osobom umiejętności życiowych i zawodowych do udźwignięcia
ciężaru utrzymania rodziny. Niepokojący jest fakt, iż coraz częściej spo-
łeczeństwo przywala tej grupie osób na korzystanie z przysługujących
im praw seksualnych (prawo do współżycia, masturbacji, antykoncepcji,
realizowania własnej seksualności) jednocześnie milcząc w kwestii ich
prokreacji a przecież każdy akt seksualny jest potencjalnie prokreacyjny.

Streszczenie:
Ojcostwo osób z niepełnosprawnością intelektualną w zasadzie

nie pojawia się w literaturze przedmiotu a problem prokreacji jest jed-
nym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień dotyczących życia oso-
bistego dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W literatu-
rze odnajdujemy nieliczne opisy pełnienia ról małżeńskich i rodzinnych
przez te osoby. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na niezliczone
pytania dotyczące przestrzeni życia małżeńskiego i rodzicielskiego osób
z niepełnosprawnością intelektualną: Czy dorosłe osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną wyrażają chęć posiadania potomstwa? Czy
pełnią role małżeńskie i rodzicielskie (męża i ojca, matki i żony)? Jeśli
tak, kto im pomaga? Czy zdaniem rodziców osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną ich dorosłe dzieci powinny posiadać potomstwo? Czy
osoby te identyfikują się z własną niepełnosprawnością? Czy są świa-
domi własnych ograniczeń i czy realnie oceniają pełnienie swoich ról
rodzinnych?

Artykuł został podzielony na cztery części: część pierwszą wpro-
wadzającą w problematykę rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością
intelektualną, część drugą dotyczącą niepełnosprawności intelektualnej
w szczególności zmian stygmatyzującej terminologii na przestrzeni
dziejów, część trzecią dotyczącą dotychczasowych doniesień badaw-
czych na temat pełnienia ról rodzicielskich przez osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną i cześć czwartą podsumowującą.

Słowa kluczowe: ojcostwo, macierzyństwo, rodzicielstwo, prokre-
acja, osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
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Summary:
Fatherhood and motherhood among people with intellectual disabilities in

the light of source literature.
Fatherhood among people with intellectual disabilities by and

large does not appear in source literature and the problem of procrea-
tion is one of the most controversial issues affecting the personal life of a
person with intellectual disabilities. Few descriptions can be found in
literature of the marital and family role fulfilled these people. This arti-
cle is an attempt to answer the innumerable questions affecting the mari-
tal and parental life of people with intellectual disabilities: Can adults
with intellectual disabilities express a desire to have offspring? Can they
fulfil a marital and parental role (husband and father, mother and wife)?
If so, who helps them? Should, according to the parents of people with
intellectual disabilities, their adult children have offspring? Do these
people identify with their own intellectual disability? Are they aware of
their own limitations and do they realistically gauge their familial role?
The article has been divided into four parts: part one introduces the pa-
rental issues of people with intellectual disabilities, part two deals with
intellectual disabilities, in particular the changes to stigmatizing termi-
nology throughout history, part three concerns the findings of previous
studies on the topic of fulfilling the role of parenthood by those with
intellectual disabilities, while part four provides a summary.

Key words: fatherhood, motherhood, parenthood, procreation,
people with intellectual disabilities.
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Joanna Dworakowska

Ojcostwo jako dar i zadanie

Wprowadzenie
Niewątpliwym znakiem naszych czasów jest kryzys ojcostwa

spowodowany między innymi relatywizacją kategorii męskości oraz
funkcjonowaniem na jednej płaszczyźnie społeczno-kulturowej wielu
równouprawnionych jej wersji. Kryzys ojcostwa nierozerwalnie związa-
ny jest zatem z kryzysem męskości i usytuowany w szerszym tle prze-
mian świadomościowych, aksjologicznych i tożsamościowych1. Za
główne przyczyny degradacji ojcostwa uznaje się zazwyczaj: procesy
industrializacji i urbanizacji, które spowodowały upadek autorytetu
mężczyzny w rodzinie, ruch emancypacji kobiet, bunt młodych przeciw
autorytetowi starszych spowodowany podejrzliwością międzypokole-
niową i zbyt partnerskimi relacjami; rozwój psychoanalizy i sposób in-
terpretowania przez nią roli i znaczenia ojca, rozwój alternatywnych
form życia rodzinnego i odejście od tradycyjnie rozumianego trwałego
ojcostwa, jak i proces przemian w sferze religijnej i duchowej2.

Sama rola rodzicielska ma różne znaczenie dla kobiet i mężczyzn.
Według Anny Titkow „Męskość jest identyfikowana z pracą zarobkową,
kobiecość ze sferą reprodukcji, wychowaniem dzieci, prowadzeniem i
obsługą domu”3. W odniesieniu do mężczyzn rola rodzicielska znajduje
się na dalszym planie w repertuarze odpowiadających im cech i ról. Mę-
skość i ojcostwo są utożsamiane z pełnieniem roli głowy rodziny, od-
powiedzialnością za bezpieczeństwo materialne jej członków. Są to za-
tem role pozadomowe, zewnętrzne, pełnione w sferze publicznej4. Ka-
zimierz Pospiszyl zaznacza, że „ojcostwo jest z pewnością mniej znaczą-
cym faktem w życiu mężczyzny niż w życiu kobiety, niemniej jednak

1 Zob. E. Michałowska, P. Daniłowicz, Ojcostwo – kryzys czy nowy wy-
miar?„Dysfunkcje Rodziny. Roczniki Socjologii Rodziny” 2011, T. XXI, s. 18.

2 Zob. M. Gębka, Trzy pytania o kryzys ojcostwa, „Roczniki Socjologii Rodzi-
ny” 2006, T. XVII.

3 A. Titkow, D. Duch-Krzystoszek, B. Budrowska, Nieodpłatna praca kobiet.
Mity, realia, perspektywy, IFiS PAN, Warszawa 2004, s. 23.

4 K. Dzwonkowska-Gogula, Macierzyństwo i ojcostwo jako nowe doświadczenie
kobiety i mężczyzny, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2009, nr
34, s. 109.
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zwykłe obserwacje oraz liczne badania naukowe wskazują, że ojcostwo
wywiera również ogromny wpływ na życie i rozwój psychiczny męż-
czyzny”5. W prezentowanych rozważaniach wyakcentowane zostaną
pewne cechy ojcostwa, które pozwalają definiować je jako dar i zadanie
dla każdego mężczyzny.

1. Próby konceptualizacji kategorii ojcostwa na gruncie różnych
nauk

Określenia pater i potestas wywodzą się z sanskryckiego przedrostka
pa, który oznacza „bronić”, „opiekować się”. Znaczenie słowa pater zawie-
ra się zatem w określeniach: opiekun, obrońca6. Istnieją również takie
określenia jak: „rodzic”, „żywiciel”, „obiekt identyfikacji”, „wychowaw-
ca”, „towarzysz zabaw”7. Kategoria ojcostwa funkcjonuje w naukach pe-
dagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, analizowane jest zaś
przede wszystkim w aspekcie biologicznym, prawnym oraz duchowym.
W zwyczajowym rozumieniu ojcostwo utożsamiane jest najczęściej z
aspektem biologicznym – chronologicznie pierwszym rzeczywistym ele-
mentem ojcostwa8. Jak podaje Maria Jankowska jest on podstawą „wię-
zów krwi pokrewieństwa”, innymi słowy ojcem jest ten mężczyzna, który
miał biologiczny udział w powołaniu dziecka do życia9. Ojcostwo biolo-
giczne wiąże się w sposób naturalny z faktem bycia mężczyzną. Witold
Starnawski zaznacza, iż aspekt ten rozszerza się na wszelkie dymensje
związane z rolą ojca: np. udział w wychowaniu, troskę o fizyczne i emo-
cjonalne bezpieczeństwo, zaspokajanie zarówno potrzeb materialnych, jak

5 K. Pospiszyl, Ojcostwo w życiu mężczyzny, „Małżeństwo i Rodzina” 2004, nr
2, s. 25.

6 A. Eckmann, Starożytna rodzina grecka i rzymska, Vox pat rum, Lublin 1985,
z. 8-9, s. 36-37.

7 B. Mierzwiński, Mężczyzna jako mąż i ojciec, [w:] K. Ostrowska, M. Ryś
(red.), Przygotowanie do życia w rodzinie, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna
„Adam”, Warszawa 1999, s. 60 – 61.

8 Zob. M. W. Poznańska, Ojciec. Ojcostwo i rola ojca w wychowaniu, [w:] T.
Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. 3, Wyd. „Żak”, Warszawa
2004, s. 804.

9 M. Jankowska, Rola ojca w wychowaniu dziecka, „Wychowanie w przedszko-
lu” 2010, nr 6, s. 5.
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i emocjonalnych etc.10. Monika Wójcik zauważa również, że rodowód
ojcostwa wyrasta z wielkiej tajemnicy rodzicielstwa11.

Z faktem biologicznego ojcostwa łączy się jego wymiar prawny. W
prawniczym języku stosowany jest termin „rodzicielstwo”, który obej-
muje zarówno macierzyństwo, jak i ojcostwo. Często błędnie natomiast
używane jest określenie „samotne rodzicielstwo” w odniesieniu do sa-
motnego wychowywania dziecka przez ojca12. Wincenty Okoń charakte-
ryzuje aspekt prawny następująco: w znaczeniu prawnym ojcem – staje
się mężczyzna, gdy dziecko rodzi się w związku małżeńskim, lecz także
pozamałżeńskim lub w wyniku adopcji”13. Bronisław Mierzwiński za-
znacza, że w kulturze ludów pierwotnych, a także w czasach antyku
grecko-rzymskiego, ojcostwo prawne przedkładane było nad biologicz-
ne. Również w średniowieczu dużą wagę przywiązywano do społecz-
nego i prawnego znaczenia ojcostwa. Mianem ojca obdarzony był męż-
czyzna związany prawami i obowiązkami z matką dziecka, ten który
miał władzę w domu14. Było to prawdopodobnie związane z występują-
cym w tym okresie historycznym wzmożonym mizoginizmem i brakiem
zaufania do kobiety, która to de facto jako jedyna posiadała zazwyczaj
pełną wiedzę co do rzeczywistego ojcostwa swego dziecka. Rozumienie
ojcostwa zostało osłabione dopiero z ustaniem monarchii w Europie, a
jak wskazuje Kazimierz Pospiszyl, symboliczne znaczenie miało ścięcie
głowy króla podczas rewolucji francuskiej, co w interpretacji Balzaca
oznaczało „ścięcie głów wszystkim ojcom rodzin”15.

Oprócz biologicznego i prawnego wymiaru ojcostwa istnieje rów-
nież jego aspekt społeczny i duchowy. Można mówić również o psycho-
logicznym wymiarze ojcostwa wyrażającym się w pełnionych rolach i
funkcjach. W wymiarze społecznym ojcostwo rozumiane jest jako kon-
strukt społeczny zakorzeniony na płaszczyźnie podstawowej komórki

10 W. Starnawski, Ojcostwo zagubione, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio”
2013, nr 1(13), s. 186.

11 M. Wójcik, Rodowód ojcostwa, „Studia nad Rodziną UKSW” 1999, r. 3, nr
2(5), s. 36.

12 W. Stojanowska, Ojcostwo w aspekcie prawnym, „Studia nad Rodziną
UKSW” 1999, r. 3, nr 2(5), s. 41.

13 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Akademickie „Żak”, Warsza-
wa 2017, s. 285.

14 B. Mierzwiński, Mężczyzna istota nieznana, Oficyna Wydawniczo-
Poligraficzna „Adam”, Warszawa 1999, s. 66 – 68.

15 K. Pospiszyl, Ojciec a wychowanie dziecka, Wyd. Akademickie Żak, War-
szawa 2007, s. 101.
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społecznej jaką jest rodzina. Zauważyć należy, że „pomiędzy więzią
ojcowską i społeczną istnieje ścisły związek: pierwsza żywi się drugą i w
nią wprowadza. Ojciec nie jest wyłącznie jednostką reprezentującą siebie
samego: jest także wyobrażeniem odsyłającym do czegoś większego niż
on. Różne wyobrażenia ojców, zastępując się i potwierdzając, utworzyły
sieć, znajdującą swój wyraz w modelu społecznym”16. Zdaniem Marga-
ret Mead w każdej społeczności ludzkiej odnaleźć można pewne formy
życia rodzinnego mające charakter układu, w którym mężczyżni wspie-
rają kobiety w sprawowaniu opieki nad dziećmi. W odróżnieniu od in-
nych ssaków naczelnych zasadniczą istotą tych zadań nie jest ani spra-
wowana nad nimi ochrona ani władcza zaborczość, ale opiekuńczy cha-
rakter zachowania mężczyzny17.

Socjologowie definiują również ojcostwo jako społeczną rolę męż-
czyzny oraz instytucję społeczno-historyczną na której realizację składa-
ją się normy obowiązujące mężczyzn będących rodzicami18. Joanna
Wróblewska-Skrzek wskazuje również, że możemy mówić o dwóch
płaszczyznach ojcostwa a mianowicie o kulturze ojcostwa zwierającej
rezerwuar norm, społecznych wymagań i wartości odnoszących się do
mężczyzn pełniących tą rolę oraz praktykę ojcostwa obejmującą fak-
tyczne działania podejmowane w obszarze rodzicielstwa. W społeczeń-
stwach tradycyjnych te dwie płaszczyzny były zazwyczaj ze sobą zbież-
ne, natomiast współcześnie kultura ojcostwa zmienia się bardziej dyna-
micznie niż praktyka a jej transformacja bardzo często nie pokrywa się z
działaniami i zachowaniami społecznymi19.

Kolejnym wymiarem jest ojcostwo duchowe. Nie stanowi ono
przeciwwagi czy opozycji do biologicznego, ponieważ nie występują
one na tym samym poziomie. Ojcostwo duchowe powinno być dopeł-
nieniem biologicznego, jego esencją20. W takim rozumieniu jest doskona-
łym spełnianiem się człowieka jako osoby. Według Karola Wojtyły to

16 X. Lacroix, Naucz mnie żyć. Esej o ojcostwie, Wyd. „W drodze”, Poznań
2007, s. 49.

17 M. Mead, Mężczyżni i kobiety, tłum. K. Jagiełło, A. Kochan, Wyd. Vis-à-vis
Etiuda, Kraków 2013, s. 192.

18 R. LaRossa, The Modernization of Fatherhood. A social and political history. The
University of Chicago Press. Chicago 1997, s. 10.

19 J. Wróblewska-Skrzek, Nowe ojcostwo czy kryzys ojcostwa? Przemiany roli
mężczyzny w rodzinie, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” 2017, nr
18(1), s. 34.

20 Zob. W. Starnawski, op. cit., s. 190.
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właśnie osoba jest to „właściwy tylko człowieczeństwu sposób jednost-
kowego bytowania”21. Jacek Ruszczyński wskazuje, że w strukturze
osoby ludzkiej wyznaczyć można takie poziomy jak: istnienie, rozum-
ność (wola i poznanie) oraz cielesność (życie i płodność). Na tych trzech
poziomach zaznaczają się powiązania międzyludzkie i międzyosobowe.
W ten sposób powstaje wspólnota międzyludzka. Wspólnotę osobową
wyznaczają natomiast relacje istnieniowe takie jak: wiara, nadzieja i mi-
łość. Powstanie wspólnoty międzyosobowej jest warunkowane faktem
zaistnienia człowieka, wtedy kształtują się relacje osobowe, które sta-
nowią spoiwo rodziny22. Także zdaniem ks. Jana Śledzianowskiego isto-
tą rodziny jest „komunia osób”, czyli osobowa relacja z każdym jej
członków, polegająca na osobowym darze z siebie dla drugiego czło-
wieka, zwłaszcza dla dziecka, które bezwarunkowej miłości i akceptacji
na gruncie rodziny powinno doświadczać od początku swojego życia23.

Ojcostwo nie może być zatem zredukowane wyłącznie do faktu
powołania na świat dziecka, ale rodzicielstwo powinno być dopełnione
duchowym ojcostwem, być jego istotą24. Ojcostwo stanowi fundamen-
talnym doświadczenie mężczyzny – „Dzięki niemu może osiągnąć pełną
dojrzałość swojego ludzkiego życia w wymiarze uczuciowym i ducho-
wym. Poprzez ojcostwo dorosły mężczyzna odchodzi tak od swoich
rodziców, jak też od swojego własnego dzieciństwa. Ojcostwo wzywa
mężczyznę szczególnie wówczas, kiedy jest jeszcze niedojrzały, do pod-
jęcia wysiłku i ofiary na rzecz własnego rozwoju ludzkiego i duchowe-
go. Jak dziecko rozwija się tylko dzięki temu, iż zmaga się z przeszko-
dami, jakie stawiają przed nim rodzice i wychowawcy, podobnie jego
ojciec dorasta dzięki wypełnianiu zadań, które stawia przed nim samo
życie. Wymaga to jednak od mężczyzny pokonywania wszelkich prze-
jawów własnej niedojrzałości”25. Pierwszym ojcem duchowym powinien
być oczywiście ojciec – opiekun. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by
w miarę dorastania młody człowiek szukał i odnajdywał ojca duchowe-
go poza rodziną. Stworzenie własnego wzorca postaci ojca ma decydu-

21 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Towarzystwo Na-
ukowe KUL, Lublin 1994, s. 131.

22 J. Ruszczyński, Ojcostwo i macierzyństwo jako osobowe spełnianie się człowieka,
„Studia nad Rodziną UKSW” 2010, R. 14, nr 1 – 2, s. 73 – 74.

23 J. Śledzianowski, Ach! Ten tata…Na podstawie badań dzieci i młodzieży – ich
więzi z ojcami, Wyd. „Jedność”, Kielce 2000, s. 57.

24 M. Cembala, Odpowiedzialne ojcostwo, Norbertinum, Lublin 2014, s. 79-81.
25 J. Augustyn, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Wyd. WAM,

Kraków 2009, s. 73.
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jący wpływ na późniejsze wybory partnerów życiowych oraz sposób
podejmowania wyzwań rodzicielskich26.

Z przedstawionych koncepcji ojcostwa wynikają jego funkcje i rola
jaka spoczywa na mężczyźnie, którego udziałem jest to doświadczenie.
O ile bowiem „każdy ojciec jest osobowością niepowtarzalną, absolutnie
jedyną w swoim rodzaju, o tyle „rola ojca” wymaga dopasowania się do
pewnego szablonu, zajęcia miejsca w pewnej konfiguracji, zgodności z
wyobrażeniem, które wyróżnia i mniej lub bardziej wzmacnia dominu-
jąca w danej chwili kultura”27.

2. Rola i funkcje ojca
Wspomniane relacje osobowe łączą w pierwszej kolejności mał-

żonków, rozszerzeniem tej wspólnoty jest rodzicielstwo. Jak podkreśla
Jan Zimny „Obecność ojca w życiu dziecka jest niezwykle ważnym
aspektem. Można by zaryzykować stwierdzeniem, że ojciec jest swo-
istym fundamentem wychowania każdego człowieka”28. Jerzy Witczak
stoi na stanowisku, że obecność ojca w życiu potomstwa jest nie tylko
istotna i konieczna, ale zasadniczo niemożliwa do zastąpienia. Ojciec
dostarcza dziecku tych bodźców i wzorów w jego rozwoju społecznym i
moralnym, których matka nie może zupełnie lub w tak szerokim zakre-
sie mu ofiarować29. Zofia Dąbrowska wskazuje, że „ojcostwo to bardzo
ważny filar każdej rodziny. Współpodstawowy. Współsprawczy.
Współdecydujący. Także współcześnie, gdy tyle straciło ze swego trady-
cyjnego wymiaru «ojcostwa ekonomicznego» czy «ojcostwa opie-
kuńczego». Zyskało natomiast – i wciąż zyskuje – wymiar nowy, dotąd
mało lub wcale nieznany: «ojcostwa wychowującego»”30. Kazimierz Po-
spiszyl z kolei uważa, że „miłość ojca do dziecka jest równie ważna, jak
miłość matki [...] różni się ona tym, że spełnia inne funkcje”31.

26 A. Kawula, K. Stawarz-Popek, Dokąd idziesz ojcze? Wybrane zagadnienia
współczesnego ojcostwa, „Państwo i Społeczeństwo” 2011, nr 3,s.110.

27 X. Lacroix, op. cit., s. 115.
28 J. Zimny, Obecność ojca w życiu społecznym, „Pedagogia Ojcostwa” 2015, nr

11, s. 22.
29 J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Instytut Wydawniczy Związków Zawo-

dowych, Warszawa 1992, s. 16.
30 Z. Dąbrowska, Z badań nad współczesnym ojcostwem w Polsce, [w:] H. Cudak, H.

Marzec (red.), Współczesna rodzina polska – jej stan i perspektywy, Górnośląska Wyższa
Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2005, s. 121.

31 K. Pospiszyl, O miłości ojcowskiej, Instytut Wydawniczy Związków Zawo-
dowych, Warszawa 1986, s. 8.
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W wymiarze najszerszym, pełne, odpowiedzialne ojcostwo posia-
da wymiar społeczny i w życiu społecznym rozpoznaje się jego owoce.
Do zadań ojca można w takiej perspektywie zaliczyć: troskę o byt mate-
rialny rodziny, pełnienie funkcji głowy rodziny, dbanie o dobrostan
domowników, przekazywanie wiedzy oraz obdarzanie miłością32. Mi-
chael E. Lamb w odniesieniu do społecznego wymiaru pełnienia roli
ojca skonstruował model ojcowskiego zaangażowania, w którym zapro-
ponował trzy aspekty męskiego zaangażowania, które regulują sposoby
uczestnictwa ojców w sferze opiekuńczo-wychowawczej. Pierwszy
aspekt to zaangażowanie w interakcję, czyli każdą aktywność przeży-
waną wspólnie z dzieckiem, drugi – dostępność – dotyczący każdej sy-
tuacji, gdy ojciec jest obok dziecka, nie jest zaangażowany w interakcję,
ale jest gotów natychmiast ją podjąć. Trzeci aspekt, najważniejszy, to
odpowiedzialność jaką ojciec jest w stanie podjąć w wymiarze psychicz-
nym, fizycznym i materialnym. Te trzy aspekty są według autora ilu-
stracją relacji ojciec – dziecko33.

Wpływ ojca na wychowanie dziecka dokonuje się dwojako: po-
przez osobę matki oraz przez bezpośredni w osobistych, codziennych
kontaktach z dzieckiem. Według Jacka Pulikowskiego do głównych
funkcji ojca w rodzinie należą: samowychowanie do pełnienia tej życio-
wej roli, wybór matki swoich dzieci i troska o jej stały rozwój, założenie
rodziny, zaplanowanie i udział w poczęciu, towarzyszenie w rozwoju
dziecka do porodu oraz późniejsze w nim uczestnictwo, uczenie dzieci
rozumienia świata i aktywny udział w ich wychowaniu, wprowadzanie
potomstwa w świat dorosłych, stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i
stabilności, przewodzenie rodzinie aż do wyjścia dziecka z domu34. We-
dług Mierzwińskiego ojcostwo stanowi specyficzną funkcję mężczyzny i
obejmuje swoim zakresem: zajęcie adekwatnego miejsca w małżeństwie
i rodzinie, poczęcie dzieci, otoczenie rodziny troską i miłością, jej
utrzymanie i wyżywienie oraz wychowywanie dzieci35. Mateusz Cem-
bala wskazuje również, że „Odpowiedzialny ojciec, spędzający czas z
dzieckiem i poświęcającym mu wiele uwagi, będzie czerpał radość i
satysfakcję z procesu wychowania. A dziecko z czasem będzie w ojcu

32 M. Cembala, op. cit., s. 57.
33 M. Lamb, Introduction. The emergent American father, [w:] M. E. Lamb (red.),

The Fathers Role: CrossCultural Perspectives, New York: Routledge 1987, s. 7 – 9.
34 J. Pulikowski, Warto być ojcem. Najważniejsza kariera mężczyzny, Inicjatywa

Wydawnicza Jerozolima, Poznań 1999, s. 70 – 72.
35 B. Mierzwiński, Mężczyzna jako mąż i ojciec, op. cit., s. 59.
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czuło oparcie i nie będzie szukało aprobaty w groźnych dla niego śro-
dowiskach”36.

Zdaniem Wandy Półtawskiej ojcostwo powinno być poprzedzone
starannym przygotowaniem i podjęte ze świadomością doniosłości tego
zadania, zaś powołanie dziecka na świat wynikiem dialogu miłości37.
Dzięki temu na drodze rozwoju dziecko może doświadczać pozytywnej
obecności matki i ojca, co jest najistotniejsze dla jego wzrostu na wszel-
kich płaszczyznach38. Właściwe interakcje ojca z dzieckiem, kształtują
dla młodego człowieka wzór osobowy, ojciec jest dla niego obiektem
identyfikacji. Potrzeba wzoru osobowego jest silnie zakorzeniona w
każdym człowieku a jego odkrycie prowadzi do pełnego odkrywania
własnej tożsamości i jest gwarantem rozwoju39. Dzieci spontanicznie,
poprzez codzienne kontakty z ojcem uczą się pełnienia ról społecznych.
Jest to socjalizacja generowana poprzez współżycie rodzinne z ojcem. W
ten sposób zarówno dziewczęta, jak i chłopcy, poznają wzory zachowa-
nia typowe dla płci męskiej. Chłopcy uczą się ról męża, ojca, ról dojrza-
łego mężczyzny w kontaktach osobistych, by później, po osiągnięciu
dorosłości, móc te role w życiu z powodzeniem wypełniać40.

Mężczyzna staje się ojcem głównie w sensie psychologicznym.
Biologiczne ojcostwo nie niesie za sobą żadnych zmian fizycznych,
zmiany te zachodzą jednak w sferze psychiki i ducha. Pragnąc dziecka
mężczyzna chce „coś pozostawić po sobie”, przekazać dziecku określo-
ne wartości, wprowadzić je w świat kultury41. W miarę dorastania i
rozwoju społeczno-moralnego dziecka, ojciec przestaje wpływać na jego
psychikę jako konkretna osoba, ale staje się symbolem. Moment ten trak-
towany jest jako początek najważniejszego etapu rozwoju. Im bardziej
dziecko pokocha ojca i przyswoi sobie jego poglądy i zasady, tym ła-
twiej stworzy sobie jego symbol, umożliwiający mu właściwe przysto-

36 M. Cembala, op. cit., s. 7.
37W. Półtawska, Ojcostwo losem czy wyborem? [w:] E. Kowalewska (red.), Mię-

dzynarodowy Kongres ‘O godność ojcostwa’, Human Life International-Europa,
Gdańsk 2000, s. 261.

38 M. Cembala, op. cit., s. 37.
39 W. Ośkiewicz, Rola ojca w oddziaływaniach wychowawczych dziecka w rodzinie,

„Pedagogika rodziny. Family Pedagogy” 2012, nr 2(3), s. 99.
40 S. Kawula, Kształty rodziny współczesnej, Szkice familologiczne, Wyd. Adam

Marszałek, Toruń 2006, s. 139.
41 M. Ryś, O miłości, małżeństwie i rodzinie, Oficyna Wydawniczo – Poligra-

ficzna „Adam”, Warszawa 1997, s. 69.
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sowanie się do warunków życia społecznego. Pociąga to za sobą prawi-
dłowe tworzenie relacji z innymi w dorosłym życiu42. Rola ojca jest za-
tem niepodważalna. Ma on być przede wszystkim wychowawcą. Jego
zadaniem, analogicznie do biologicznego zrodzenia dziecka przez mat-
kę, jest „rodzić” je jako nową istotę przez wychowanie43.

Podsumowanie
Zmiany społeczne, kulturowe, ekonomiczne, światopoglądowe

dokonujące się w ponowoczesnym społeczeństwie powodują także
transformację rodziny i małżeństwa. Model patriarchalny rodziny funk-
cjonujący od wieków został podważony i bardzo często jest deprecjo-
nowany. Funkcja ojca jako ,,głowy rodziny” i decydującego o ważnych
sprawach rodziny i dzieci, wypełniającego zadania ekonomiczne została
wyeliminowana. Zadania do niedawna przypisywana ojcom, pełnią z
powodzeniem matki44. We współczesnej kulturze duża liczba mężczyzn
znajduje się pod wpływem modelu biernego, nieobecnego, niezaanga-
żowanego ojca. Społeczeństwo nie docenia niezastąpionej roli ojca w
życiu dzieci. Ojca uważa się jedynie za osobę dostarczającą rodzinie
funduszy materialnych. W niektórych kręgach społecznych uważa się
go wręcz za niepotrzebnego w życiu dziecka45.

Wiele przeprowadzonych badań społecznych wskazuje na silną
orientację prorodzinną polskiego społeczeństwa, pomimo tego w wa-
runkach permanentnej zmiany społecznej zagrożone są różnorakie war-
tości prorodzinne. Odchodzenie od tradycyjnych wartości i norm, któ-
rych ostoją jest rodzina coraz częściej nie spotyka się obecnie ze społecz-
nym napiętnowaniem. Ks. Ignacy Dec wskazuje, że „Refleksja nad kry-
zysem ojcostwa pozwala nam zauważyć, że kryzys ten wiązał się zwy-
kle z propagowaniem i praktykowaniem dwóch skrajnych, ojcowskich
postaw: z jednej strony - postawy srogości, ostrości, despotyzmu. A z
drugiej - postawy fałszywego partnerstwa. O ile pierwszy rodzaj posta-
wy znamionował wieki poprzednie, o tyle druga postawa zdaje się do-

42 Z. Gaś, Psychologia wychowawcza stosowana, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s.
117-128.

43 J. Delumeau, D. Roche. Historia ojców i ojcostwa, Wyd. Volumen, War-
szawa 1995, s. 390.

44 L. Pawelec, Pozycja ojca we współczesnej rodzinie, „Społeczeństwo i Eduka-
cja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne” 2012, nr 1, s. 369.

45 J. Augustyn, op. cit., s. 22.
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minować dzisiaj”46. Współczesnym ludziom brakuje często przykładów
ojców sprawujących dobrze swój autorytet w życiu codziennym. Mię-
dzy innymi jest to główną przyczyną tego, że młodzi, pragnąc zmian,
przeżywają zarazem niepewność co do swojej przyszłości47.

Streszczenie:
Prezentowany artykuł ma na celu zaprezentowanie roli ojca jako

daru i zadania do wypełnienia, W dzisiejszej kulturze większość męż-
czyzn znajduje się pod wpływem modelu biernego, niezaangażowane-
go, nieobecnego ojca, którego postrzega się jedynie jako osobę dostar-
czającą rodzinie zasobów materialnych. Kryzys ojcostwa polega nie tyl-
ko na nieobecności czy dewaluacji roli ojca w rodzinie, ale również na
niedocenianiu jego obecności. Traktowany zadaniowo, mający problem
z definiowaniem własnej roli, ojciec postrzega siebie nie jako podmiot,
ale przedmiot relacji psychospołecznych w rodzinie. Jego obraz staje się
niewyraźny, rozmyty, a odpowiedzialność ograniczona. Bardzo wyraź-
ne stają się konsekwencje zredukowania obrazu ojca, co ujawnia się w
zerwaniu lub osłabieniu jego więzi z dziećmi, w wycofaniu się z życia
rodzinnego. Tendencje te rodzą postulat konieczności ciągłego pedago-
gicznego namysłu nad rolą ojca w rodzinie

Summary:
Fatherhood as a gift and task
The presented article aims to present the role of the father as a gift

and tasks to fulfill, In today's culture most men are influenced by a pas-
sive model, an uncommitted, absent father, who is perceived only as a
person providing material resources to the family. The crisis of fatherho-
od is not only about the absence or devaluation of the father's role in the
family, but also of underestimating his presence. Treated with a task-
based task, having trouble defining his own role, the father sees himself
not as an entity, but as the subject of psychosocial relations in the family.
His image becomes blurry, fuzzy, and limited liability. The consequences
of reducing the image of the father, which is revealed in the rupture or
weakening of his relationship with children, in the withdrawal from fami-

46 I. Dec, Odnowa ojcostwa potrzebą naszego czasu, „Wrocławski Przegląd Teo-
logiczny” 1999, nr 7(2), s. 292.

47 A. Bławat, Potrzeba obecności ojca w rodzinie, „Studia nad Rodziną
UKSW” 1999, R. 3, nr 2(5), s.
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ly life, become very clear. These trends make us demand a continuous
pedagogical reflection on the role of the father in the family.
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Joanna Garbulińska-Charchut

Przedstawiciele szkoły frankfurckiej –
ojcowie myśli o XX-wiecznym kapitalizmie

Wstęp
Szkoła Frankfurcka została założona w 1923 roku we Frankfurcie

nad Menem. Główną intencją frankfurtczyków było utworzenie intelek-
tualnego zaplecza dla niemieckiego ruchu robotniczego. Trzon szkoły
stanowili filozofowie, ekonomiści, socjologowie, psychologowie, histo-
rycy czy teoretycy sztuki. Do głównych przedstawicieli i współpracow-
ników należeli między innymi: Herbert Marcuse, Max Horkheimer,
Erich Fromm czy Theodor Adorno.

Frankfurtczycy przeprowadzili analizę XX-wiecznego społeczeń-
stwa, ze szczególnym uwzględnieniem warstwy robotniczej.

Pierwsze dekady poprzedniego stulecia to przede wszystkim za-
nik cech feudalnych, rozwój przemysłu, wzrost politycznej i ekono-
micznej pozycji klasy pracującej, wzrost liczebności ludzi, oddzielenie
własności od zarządzania. Ludzie stają przed konicznością pracy w
grupie, która również konsumuje podobne towary i informacje, ma
standardowe potrzeby i zamiłowania, które w łatwy sposób można było
przewidzieć. Jednak, jak twierdzi Max Horkheimer, „część społeczeń-
stwa, która na własnej skórze doświadcza negatywnej strony systemu i
jest w związku z tym najżywotniej zainteresowana jego zmianą, nie wy-
kazuje potrzebnych do tego umiejętności, podczas, gdy inne siły spo-
łeczne, potencjalnie zdolne do wcielenia w czyn swych zamierzeń,
przedkładają stabilizację nad ryzyko zmiany”1. Według niego większość
filozoficznych dyskusji stanowią reklamę uczestników, którzy pochło-
nięci są przez osobistą konkurencję, pychę, dywagują na temat odle-
głych społecznie zagadnień, a także odwracają uwagę od realnych pro-
blemów. Zarzucał im dbanie o formę a nie treść oraz to, że nie zauważali
iż nawet drobny fabrykant aby mógł przetrwać, musi mieć cechy wyzy-
skiwacza. Frankfurtczycy sądzili, że nauka nie spełnia swojej powinno-
ści jaką jest dostarczanie obywatelom instrumentów samoobrony, a
wręcz, że ją im uniemożliwia.

1 M. Horkheimer, Zmierzch, przekład H. Walentynowicz, Wyd. Książka i
Wiedza, Warszawa 2002, s. 13.
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W artykule zostały scharakteryzowane wybrane założenia szkoły
frankfurckiej (w oparciu o kilku jej przedstawicieli), w kontekście po-
czątków dogłębnej analizy nad kapitalizmem początków XX wieku. Ar-
tykuł stanowi wstęp do dalszych rozważań nad zagadnieniem.

1. Geneza szkoły frankfurtczyków
Szkoła Frankfurcka została założona w 1923 roku we Frankfur-

cie nad Menem. Główną intencją frankfurtczyków było utworzenie
intelektualnego zaplecza dla niemieckiego ruchu robotniczego. Środki
utrzymania Instytutu Badań Społecznych stanowiły były pozyskiwa-
ne od prywatnych obywateli. Głównym darczyńcą był Felis Weil- syn
bogatego handlarza zbożem. Trzon szkoły stanowili filozofowie, eko-
nomiści, socjolodzy, psychologowie, historycy czy teoretycy sztuki.
Do głównych przedstawicieli i współpracowników należeli między
innymi: Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Erich Fromm czy The-
odor Adorno. Szkoła wydawała pismo pod tytułem „Zeitschrift fur
Sozialforschung”.

Szkoła, do której rości sobie prawo zarówno filozofia polityczna,
jak również socjologia, pozostawała pod wpływem kilku tradycji my-
ślenia. W przeszłości pojawiały się koncepcje wiążące poprawę sytu-
acji z dominacją określonej klasy lub warstwy społecznej. W nawiąza-
niu do nadziei Platona pokładanych w filozofach, już Claude Henri
Saint- Simona’e wierzył w moc oświeconych uczonych. Postacią, ma-
jącą wpływ na poglądy frankfurtczyków był Karol Marks. To od nie-
go zaczerpnęli na przykład teorię alienacji, ideę sprawiedliwości spo-
łecznej, emancypacji, stosunek do pracy, krytykę kapitalizmu, który
utożsamiali z wyzyskiem i uciskiem, a także przekonanie o koniecz-
ności zmiany całości złego ustroju społecznego i politycznego. Drogę
tę uważali za bardziej właściwą niż drogę reform. Według nich alie-
nacja występuje nie tylko w odniesieniu do robotników, ale także ogó-
łu społeczeństwa, w którym relacje i wartości zostają sprowadzone do
pozycji towaru. Krytyka cywilizacji europejskiej zastąpiła krytykę
burżuazyjnego porządku świata. Uważali, że pod osłoną cywilizacji
kapitalistycznej kryje się życie ściśle związane z dobrami materialny-
mi. Nie tylko zwykli obywatele są poddani różnorodnym wpływom,
ale także przedstawiciele władzy.

Większość przedstawicieli Szkoły Frankfurckiej uważała, że re-
wolucja nie jest konicznością, część traktowała ją jako szkodliwą, a
robotników postrzegała jako niezdolnych do tego aby mogli samo-
dzielnie domagać się lepszego porządku społecznego. Karol Marks
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wierzył, że robotnicy zdołają przekształcić swoje położenie klasowe z
klasy w sobie w klasę dla siebie. Miał nadzieję na osiągnięcie przez
nich samoświadomości niezbędnej do wywołania rewolucji i zmiany
istniejącego porządku społecznego. Frankfurtczycy natomiast ufali w
możliwość oświecenia robotników i dzięki temu zapoczątkowanie i
kontynuację ich emancypacji.

To, co różniło ich od Marksa, to również stosunek do technolo-
gii. Według nich technika stanowiła główną przyczynę powstania
cywilizacji, która zaowocowała zmianami w naturze jednostki. Przy-
rodoznawstwo i tradycyjną naukę tratowali jako „służkę techniki oraz
dostarczycielkę fałszywych wyobrażeń co do właściwej metody badań
naukowych i tworzenia teorii”2.

„Dialektyka oświecenia”- główne dzieło Max’a Horkheimera i
Theodor’a Adorno, stała się wyznacznikiem odchodzenia szkoły frank-
furckiej od marksowskiej ortodoksji. Marzyli oni tutaj o powrocie do
czasów, kiedy własność nie miał formy monopolistycznej, a technika i
postęp nie wyparły pracy rzemieślniczej. Różnice można dostrzec rów-
nież w podejściu do moralizmu, ponieważ Marks „traktował moralność
jako pochodną sytuacji klasowej i nie przyznawał jej żadnej mocy spraw-
czej. Apele moralne uważał za wyraz naiwności i niezrozumienia me-
chanizmów życia społecznego, w którym dobra wola nie liczyła się w
oblicz konieczności klasowych i historycznych”3.

Inną, ważną dla frankfurtczyków postacią, był Zygmunt Freud.
To od niego zaczerpnęli przekonanie o istnieniu w psychice elementu
nieświadomego, który został powiązany z impulsami o charakterze
biologicznym, a przede wszystkim seksualnym. Libido zamiast służyć
szczęściu człowieka, miało pomagać w utrwalaniu represji. Jednak
również wobec niego nie pozostali bezkrytyczni. Uważali, że starał się
uczynić z psychoanalizy narzędzie pogodzenia jednostki ze społe-
czeństwem. Według nich zaś psychoanaliza stanowiła pierwiastek
rewolucjonizowania stosunków społecznych, gdzie jednostka staje się
bardziej otwarta na szczęście zmysłowe.

Nie bez znaczenia dla szkoły znad Menu pozostawali Max We-
ber i Fryderyk Nietzsche. Od pierwszego zaczerpnęli ideę ‘żelaznej
klatki racjonalności’, która zamykała człowieka poddanego procesowi
zachodniej racjonalizacji, natomiast Nietzsche skierował ich uwagę na

2 A. Szahaj, Teoria krytyczna Szkoły Frankfurckiej, Wyd. akademickie i profe-
sjonalne Sp. z o.o., Warszawa 2008, s. 10.

3 Tamże, s. 10.
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krytykę kultury mieszczańskiej. Wilhelm Friedrich Hegel wniósł swój
wkład w poglądy frankfurtczyków w postaci między innymi idei dia-
lektyki i społecznej całości. Przekonania estetyczne zawdzięczali
przede wszystkim Immanuelowi Kantowi, a także Friedrichowi Schil-
lerowi, od którego przejęli ideę zbawienia poprzez sztukę. Inną posta-
cią istotną dla poglądów przedstawicieli szkoły był Arthur Schopen-
hauer i jego filozofia pesymizmu.

Należy pamiętać o kontekście historycznym powstania i dzia-
łalności Szkoły Frankfurckiej. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i
Europa były objęte kryzysem, który zawładnął niemal wszystkimi
dziedzinami życia- od ekonomii, aż po segmenty kulturalne i mental-
ne, oraz przyczynił się do degradacji społecznej. Lata 20. XX wieku to
wciąż żywe wspomnienie I wojny światowej, co było odczuwalne
zwłaszcza w Niemczech, gdzie poczucie krzywdy łączyło się z niewy-
starczającą możliwością zaspokojenia roszczeń ekonomicznych alian-
tów wraz z problemami natury moralnej, kulturalnej, politycznej i
ogólnoekonomicznej.

W 1931 roku kierownikiem Instytutu Badań Społecznych został
Max Horkheimer. Dwa lata później członkowie szkoły na skutek suk-
cesu ideologii faszystowskiej oraz obawy przed represjami ze strony
hitlerowców, zostali zmuszeni do opuszczenia Niemiec. W kraju ob-
serwowali quasi-klasę elity rządzącej, która zdominowała społeczeń-
stwo ukształtowane na wzór bezkrytycznej i bezrefleksyjnej masy.
Początkowo frankfurtczycy udali się do Francji, z której później wyje-
chali do Stanów Zjednoczonych. Nową siedzibą szkoły stał się Nowy
Jork Powrót do Frankfurtu nastąpił w 1950 roku, jednak z emigracji
nie powrócili wszyscy jej przedstawiciele. Opuszczenie kraju oraz
okrucieństwa II wojny światowej utwierdziły poglądy frankfurtczy-
ków na temat załamania się cywilizowanego świata. Podkreślali nega-
tywny aspekt, industrializmu, który przyniósł kryzys polityczny,
krach gospodarczy, rozkład porządku aksjologicznego. Dochodziło
do kształtowania się nowoczesnych państw i narodów. Tam burżu-
azja podporządkowywała sobie robotników, spychanych na krańce
społeczeństwa. W tych procesach widziano zagrożenie. Obok po-
wstawania państw narodowych istniało zawłaszczanie ich przez bar-
dzie uprzywilejowaną część obywateli. Zdegradowani przedstawicie-
le państw nie potrafili zrozumieć swojego położenia, ani też dostrzec
płynących stąd zagrożeń. Według nich konsekwencją rozwoju kapita-
lizmu w danym państwie i narodzie były narodziny systemu totali-
tarnego. Do jego przejawów zaliczano rządy uprzywilejowanej elity,
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mono partyjność, ubezwłasnowolnienie obywateli, realizowanie par-
tykularnych interesów warstwy rządzącej.

Teoria krytyczna, którą opracowała Szkoła Frankfurcka, miała
badać mechanizmy zniewalające nie tylko samego robotnika, ale
człowieka w ogóle. Pragnęli zrozumieć rządzące nim procesy, jedno-
cześnie chcieli pełnić funkcję edukacyjną wobec społeczeństwa. Na-
uka miała być swoistą samoobroną i odpowiedzią na ówczesną sytu-
ację. Opisując teorię krytyczną Horkheimer pisał: „zasadniczym celem
tej krytyki jest uchronienie ludzkości przed zatraceniem się pośród
idei i działań, które istniejąca organizacja społeczeństwa wpaja swym
członkom, trzeba umożliwić człowiekowi to, by widział związek mię-
dzy własnymi poczynaniami a ich efektami, pomiędzy jego jednost-
kową egzystencją a ogólnym życiem społeczeństwa, pomiędzy jego
powszednimi projektami a wielkimi ideami, które uznaje”4.

Do zasadniczych obowiązków uczonego zaliczyli krytykę społe-
czeństwa i teorii społecznych, objawiającą się poprzez odkrywanie me-
chanizmów oraz procesów odpowiedzialnych za niezadowalający
kształt stosunków istniejących w zbiorowości. Postulowali także analizę
bezradności i odpowiedzialności teorii naukowych. W otoczeniu do-
strzegali, że racjonalność świata osadzonego na industrialnej nauce, a
przede wszystkim na filozofii i naukach społecznych nie jest niezawodna
i niepodważalna. Odmawiali jej obiektywizmu. Zadaniem postawionym
sobie przez przedstawicieli Szkoły Frankfurckiej było odkrywanie me-
chanizmów zniewalających nie tylko robotnika, ale człowieka w ogóle.
W nauce upatrywali instrument samoobrony społecznej.

2. Historia kapitalizmu
Zajmując się społeczeństwem XX wieku i wpływem struktury

społeczno- ekonomiczne na człowieka, warto sięgnąć do historii kapi-
talizmu. Erich Fromm w książce pod tytułem „Zdrowe społeczeń-
stwo” wyodrębnił fazy kapitalizmu, które podzielił na okresy: sie-
demnastego, osiemnastego, dziewiętnastego wieku, aż po kapitalizm
wieku dwudziestego.

A/. Kapitalizm siedemnastego i osiemnastego wieku
Kapitalizm siedemnastego i osiemnastego wieku zdominował

Zachód oraz spowodował, że wspomniany termin był używany przede

4 Z punktu widzenia Szkoły Frankfurckiej, pod red. A. Bobyka i J. Zychowicza,
Wyd. Akademii Podlaskiej, s. 146.
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wszystkim do omawiania sfery gospodarczej. Głównymi cechami
wczesnego kapitalizmu była zasada działalności jednostki- wolnej z
politycznego i prawnego punktu widzenia, którą kierowała potrzeba
osiągnięcia zysku. Robotnicy na mocy kontraktu sprzedawali swoją
pracę kapitaliście, który posiadał kapitał. Sytuację gospodarczą regu-
lowało istnienie rynku towarowego. Innymi charakterystycznym ele-
mentem był nadal silny wpływ kultury średniowiecznej na gospodar-
kę. Piętnowano między innymi postawę kupca próbującego pozyskać
klientów za pomocą na przykład niższych cen, jeśli tylko miało się to
przyczynić do strat materialnych u konkurencyjnego sprzedawcy. Po-
czątkowo także przemysł i technologia były porównywalne z ich od-
powiednikiem z wieku dziewiętnastego i dwudziestego. W tamtym
okresie nowości techniczne traktowano nie jako udogodnienia, ale jako
sprzęt odbierający ludziom pracę. Już Monteskiusz w dziele „O duchu
praw” wspominał, że maszyny, które powodują zmniejszenie liczby
pracowników są ‘zgubne’. Postęp gospodarczy nie był pożądany jeśli
tylko szkodził którejś z grup społecznych.

B. Kapitalizm dziewiętnastego wieku
Dziewiętnasty wiek to czas odstępowania od nastawiania trady-

cjonalistycznego na rzecz interesu i produkcji. Do głosu zaczęły do-
chodzić napięcia spowodowane zmianami warunków codziennego
życia oraz ogólnie rozumianego ładu społecznego, na który składał się
porządek instytucjonalny, kulturalny, gospodarczy, demograficzny,
strukturalny. Czynnikami, które przyczyniły się do zmian były mię-
dzy innymi: wzrost liczby ludności, urbanizacja, kształtowanie się
nowoczesnych państw i narodów, rywalizacja międzynarodowa. Po-
większający się kryzys porządku ontologicznego, etycznego, związa-
nego ze stylem i racjonalnością życia spowodował sprowadzenie
człowieka do bezrefleksyjnego, bezlitośnie wyzyskiwanego robotnika,
który nierzadko żył na granicy ubóstwa. Dążenie do zysku przy mi-
nimalnym wkładzie kosztów własnych, dawało kapitaliście przyzwo-
lenie na wykorzystywanie pracowników najemnych, a także na
sprzedawanie towarów przy użyciu nieograniczonych sztuczek i róż-
norodnych sposobów. Wraz z wynalezieniem silnika parowego rozra-
stały się przedsiębiorstwa, które były nastawione tylko na maksyma-
lizację zysku. Jednostka jako anonimowy element wchłonięty przez
machinę rynku i praw ekonomii, która postulowała nieustanny roz-
wój i potrzebę osiągania korzyści. Jedne warstwy społeczeństwa
przywłaszczały sobie część produktu społecznego, tym samym prze-
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znaczając trud związany z pracą pozostałym mniej uprzywilejowa-
nym warstwom.

Robotnicy w obawie przed całkowitą degradacją musieli godzić
się na minimalne wynagrodzenie, które nie zawsze zaspokajało od-
stawowe potrzeby egzystencjalne. Konieczność ekonomicznego
współzawodnictwa, mobilności, indywidualności, pozostawała w
opozycji do feudalnego porządku rzeczywistości, w której każdy
człowiek miał swoje miejsce. Nastąpiła zmiana w sposobie eksplo-
atowania ludzi, a także w etycznym nastawieniu do niego. W społe-
czeństwie feudalnym pan miał święte prawo do tego aby być utrzy-
mywanym dzięki pracy poddanych, jednak nie mógł pozostawić ich
bez zapewnienia im minimum środków do przeżycia. W dziewiętna-
stym wieku sensem egzystencji stawała się chęć pokonania rywali i
odniesienia zwycięstwa w grze kapitalistycznego rynku. Wytwórca
nastawiony na zysk nie dbał o użyteczność społeczną produktu, to nie
ona była priorytetem. Praca robotnika stawała się towarem. „Czło-
wiek, żywa istota ludzka, nie jest już celem sam w sobie, lecz staje się
środkiem do zaspokojenia interesów ekonomicznych innego człowie-
ka, swoich własnych albo bezosobowego giganta- machiny gospodar-
czej”5. Występował konflikt pomiędzy kapitałem, który stanowił
przedmiot materialny a pracą, która należała do żywego człowieka.
Ukształtował się związek antagonistyczny pomiędzy światem rzeczy
a światem życia.

Kiedy towar w postaci pracy został nabyty przez kapitalistę, ten
nie brał odpowiedzialności za los pracownika, ograniczając się jedynie
do wypłaty wynagrodzenia. Stan pozostawania bez pracy, biedy tłu-
maczono nieudolnością, mniejszymi zdolnościami i stanem natural-
nym. Występował brak równowagi pomiędzy wysiłkiem jednostki
włożonym w pracę a wynagrodzeniem za nią. Na porządku dzien-
nym był widok zamożnego właściciela- przedstawiciela burżuazji
oraz nierzadko patologicznych, ubogich grup robotników. To wiązało
się zarówno z nierównościami ekonomicznymi, jak również z czynni-
kami moralnymi i psychologicznymi.

Erich Fromm argumentował sytuację istniejącą w dziewiętnastym
wieku w następujący sposób: „Jeden (czynnik moralny- przyp. autorki)
polega na niedocenianiu pracy, wysiłku i zdolności ludzi. Drugi (czynnik
psychologiczny- przyp. autorki) wiąże się z tym, że dopóki mój zarobek

5 E. Fromm, Zdrowe społeczeństwo, Państwowy Instytut Wydawniczy, War-
szawa 1997, s. 103.
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jest ograniczony moim wysiłkiem, również moje pragnienia są ograni-
czone. Jeśli jednak, z drugiej strony, mój dochód nie wiąże się w żaden
sposób z moim wysiłkiem, nie istnieją granice moich pragnień, ponieważ
ich spełnienie jest kwestią możliwości, jakie oferuje pewna sytuacja ryn-
kowa, i nie zależy od moich zdolności”6.

Max Horkheimer zastanawiał się nad sprawiedliwością związa-
ną z ludzkim losem. Uważał, że choroby, ubóstwo, przedwczesna
śmierć, w większej mierze nie stanowią ciosów zadanych przez prze-
znaczenie, ale jako takie powinny być zrekompensowane przez spra-
wiedliwość. Chciał aby one właśnie były podstawą wynagrodzenia, a
nie na przykład nieurodziwa twarz, niemoc duchowa czy negatywne
cechy charakteru. Wspominał polemikę Vauvenargues’a i Rousseau.
Pierwszy zwracał uwagę na to, że ludzie nie są równi wobec siebie, co
prowadzi niemożliwości uzasadnienia równości majątkowej jako
równości naturalnej. Opowiedział się tym samym za kultywowaniem
nierówności społecznych.

Filozoficzni i polityczni myśliciele dziewiętnastowieczni prezen-
towali krytyczne prognozy barbarzyństwa i społecznego rozkładu,
które miały mieć miejsce w dwudziestym stuleciu. Fromm wspomina
między innymi o Tołstoju, Proudhonie, Thoreau, Marksie. W książce
pod tytułem „Zdrowe społeczeństwo” pisał także na temat Burc-
khardt’a- szwajcarskiego konserwatysty, który sądził, że Europa może
popaść w despotyzm militarny i gospodarczy oraz, że nastąpi dobro-
wolne podporządkowanie ludzi wobec pojedynczych przywódców.
Proudhon wieszczył iż przyszłość przyniesie pozorną demokrację, w
której masy nie będą brały aktywnego udziału, ale staną się przed-
miotem panowania powszechnej pańszczyzny, osadzonej na przykład
na wszechogarniającej centralizacji oraz zniszczeniu indywidualizmu
i myśli zbiorowej. Baudelaire i Tołstoj uważali, że postęp i technika
zniszczą sferę duchową i ludzkie serca. Thoreau zwracał uwagę na
świat i życie przepełnione pracą i zyskiem, jak również na to, że nic
nie wskazuje aby w przyszłości miało się to zmienić. U schyłku dzie-
więtnastego wieku problem racjonalizacji strategii i stylów życia
zdominował obszar nauk społecznych.

3. Wiek XIX i XX.
Na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku nastąpił

dalszy rozwój industrialnej technologii, co zaowocowało zmianami w

6 Tamże, s. 101.
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charakterze ówczesnej jednostki. Maszyna parowa wykorzystywana
na szeroką skalę, silnik spalinowy, elektryczność, początki wykorzy-
stywania energii atomowej sprawiły, że praca ręczna została zastę-
powana w coraz większym stopniu przez pracę maszyn. „W roku
1950 człowiek dostarczał 15% energii roboczej, zwierzęta 79%, a ma-
szyny – 6%; w roku 1960 odpowiednie liczby wynosiły 3%, 1% i
96%”7. Nastąpił spadek liczby pracujących przedsiębiorców we wła-
snych firmach. „Dawna klasa średnia, złożona z rolników, niezależ-
nych biznesmenów i specjalistów stanowiła początkowo 85% całej
klasy średniej, a teraz jest to tylko 44%; w tym samym okresie udział
procentowy nowych klas średnich wzrósł z 15% do 56%. Nowa klasa
średnia składa się z personelu zarządzającego - wzrost z 4% do 14%; z
handlowców- wzrost z 7% do 14% - oraz z urzędników, których było
2%, a teraz jest 22%. W sumie między rokiem 1870 a 1940 udział pro-
centowy nowej klasy średniej w całej sile roboczej wzrósł z 6% do
25%, a w tym samym okresie liczba robotników najemnych spadła z
61% do 55%”8.

Jurgen Habermas uważał, że dominującą rolę w industrializmie
odgrywały różnorodne utopie. Wskazywał na przykład na utopię
pracy, która zajmowała nie tylko intelektualistów, ale także przedsta-
wicieli ruchu robotniczego. Jej śladów upatrywał w trzech progra-
mach, które odegrały istotną rolę w historii. Zaliczył do nich komu-
nizm w Rosji, autorytarny korporatyzm Niemiec, Włoch i Hiszpanii, a
także socjaldemokratyczne reformy w krajach Zachodu. II wojna
światowa zmieniła światowy porządek. Późniejszą fazą industriali-
zmu określanego przez badaczy jako nowoczesną i obejmującą lata od
roku 1945 do połowy lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Do
zasadniczych procesów, które przyczyniły się do powstawania roz-
maitych napięć zaliczano między innymi tworzenie wolnego rynku,
powstałego na skutek oderwania się gospodarki od instytucji władzy
państwowej. To przyczyniło się do wzrostu masowości produkcji,
elastyczności w kształtowaniu cen i popytu. Wzrastająca po wojnie
liczba ludności powodowała wzrost liczby aktywnych aktorów na
politycznej, społecznej i ekonomicznej scenie, co z kolei napędzało
procesy urbanizacyjne, tworzenie się instytucji kontrolującej ład. Ca-
łość dopełniała przemiana kulturowa, obejmująca sferę obyczajową,
wartości, kształtowanych wzorców i norm.

7 Tamże, s. 113.
8 Tamże, s. 115.
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Głównymi napięciami rodzącymi się w tamtym czasie były na
przykład konflikty pomiędzy klasą robotniczą i burżuazją. Nadpro-
dukcja groziła kryzysem ekonomicznym, a kryzys instytucji sprzyjał
powstawaniu radykalnych ideologii politycznych. Tradycyjne formy
kulturowe musiały sprostać nowoczesnym stosunkom społecznym i
potrzebom obywateli. W dziewiętnastym wieku słowo „burżuj” na-
brało pejoratywnego znaczenia. Jego synonimem był wyzyskiwacz,
propagator systemu nieprzyjaznego wobec robotników. Karol Marks
dokonał wyjaśnienia wspomnianego terminu, a poprzez liczne wy-
stępowanie w jego pracach, przyczynił się do utrwalenia nazewnic-
twa. Także reakcyjni feudalni przeciwnicy kapitalizmu nie ukrywali
niechęci wobec burżuazji przypisując jej negatywne znaczenie. Wyż-
sze warstwy społeczeństwa żyją na wysokim poziomie. Niezmiennie
od początków istnienia, proletariat upatruje w burżuazji dominujące-
go wroga.

Na szczycie społeczeństwa znajdują się jednostki budzące re-
spekt. Im większe uznanie dla wysoko postawionych jednostek, tym
większa gwarancja lepszej przyszłości. Niższe poziomy społeczne
obfitują w niemałą ilość nieludzkich cech, które znajdują wyraz w
jednostkowej osobowości. Milionerzy, członkowie ich rodzin nie są
zobowiązani do nadzwyczajnego dbania o sprawy finansowe, więc
mogą pozwolić sobie na różnorodną działalność charytatywną, która
ukaże godne podziwu cechy charakteru. Natomiast drobni fabrykan-
ci, majstrowie, mają największe szanse przetrwania na rynku wtedy,
kiedy ujawniają brutalne właściwości ludzkiego postępowania.
Głownie takie osoby mają szansę awansu.

Max Horkheimer porównał warstwy społeczeństwa do drapa-
cza chmur, w którym na samej górze znaleźliby się zamożni magnaci
kapitalistyczni mający władzę, przewodzą, ale także wzajemnie się
zwalczają. Niższe szczeble przeznaczył dla magnatów o niższej ran-
dze. Następnie umieścił masy przedstawicieli wolnych zawodów,
drobnych urzędników, wojskowych, profesorów, inżynierów, szefów
biurowych, mniej ważnych przedstawicieli świata polityki, jak rów-
nież na przykład maszynistki. Kolejne miejsce w hierarchii zajęli rze-
mieślnicy, handlarze, chłopi, właściciele niewielkich zakładów. Niżej
sklasyfikował proletariat, gdzie obok siebie znaleźli się wykwalifiko-
wani, lepiej opłacani robotnicy, niewykwalifikowane warstwy, aż po
bezrobotnych, ubogich, chorych. Poniżej umieścił nędzarzy, którzy są
fundamentem gmachu, obiektem kolonialnego wyzysku. Przedsta-
wiając strukturę społeczną analogicznie do pięter wieżowca, dało to
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sposobność do krytyki postępowania filozofów. Horkheimer zarzucał
im, że wiele rozprawiają na temat istoty rzeczy, jej oglądu, ale koncen-
trują uwagę jedynie na urojonych wyżynach. Nie aprobował tego, że
nie zajmują się konkretną jednostką, bytem, ale bytem i człowiekiem
jako takim. Nie dziwiła go jednak taka postawa, ponieważ zdawał
sobie sprawę, że karą dla nich mogłaby być przeprowadzka na niższe
piętra społeczne. „Paplają oni o ‘wieczności’, gdyż ich paplanina jako
składnik zaprawy murarskiej spaja ów dom współczesnej ludzkości. Z
okien wyższych pięter tego domu, którego piwnica jest rzeźnią, a
dach katedrą, roztacza się rzeczywiście piękny widok na gwiaździste
niebo”9. Taką formułę filozofii traktował jako próżną, bezproduktyw-
ną i przydatną systemowi, a nie obywatelowi.

Kapitalizm Stanów Zjednoczonych znajdował się w bardziej za-
awansowanej formie niż kapitalizm europejski. Nastąpił wzrost zna-
czenia rynku wewnętrznego, gdzie masowa produkcja i konsumpcja
odgrywała znaczącą rolę. Apetyt na nowe produkty był umiejętnie
podsycany przez reklamę, psychologiczny nacisk i manipulację. Na-
wet w przypadku niemożliwości zakupu najdroższych luksusowych
marek, jednostka miała możliwość nabycia tańszych zamienników.
Jedynym warunkiem było posiadanie pieniędzy.

Max Horkheimer podkreślał, że warunkiem obcowania nieza-
możnego mieszczanina z przedstawicielami bogatej burżuazji jest nie
wspominanie o różnicy klasowej pomiędzy nimi. W dobrym tonie jest
zamaskowanie swojego położenia. „Milioner ze swej strony przyczy-
nia się do tego. Jeśli letni urlop spędza w Trouville, a jego mniej za-
możny znajomy w jakiejś zapadłej dziurze w Szwarcwaldzie, to nie
powie on: ‘Na nic innego nie stać pana’, lecz: „O, jakże chętnie odwie-
dzilibyśmy piękny Szwarcwald!’, albo: ‘Niechętnie jadę do Trouville,
ten cały tamtejszy zgiełk zupełnie mi nie odpowiada, ale co poradzić’.
Wtedy uboższy powinien odpowiedzieć: ‘To prawda, bardzo się cie-
szę na pobyt w Szwarcwaldzie!’10. Frankfurtczyk podkreślił, że gdyby
biedniejszy znajomy zdecydował się jednak na wyjazd do Trouville,
jego zamożniejsi znajomi potraktowaliby jego zachowanie jako niesto-
sowne i łamiące konwencję podziału na bogatszych i uboższych
przedstawicieli społeczeństwa. Według niego zachowaniu pozorów
równości służy maskowanie swojego stanu ekonomicznego przy
równoczesnym uznaniu i zachowaniu podziału struktury klasowej.

9 M. Horkheimer, dz. cyt, s. 91.
10 Tamże, s. 43.
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Ponadto zauważył, że w związku z tym obywatele z niższej sfery
cierpią na iluzję harmonii oraz na syndrom wyolbrzymiania zalet
burżuazyjnych znajomych.

Przedstawiciele Szkoły Frankfurckiej podkreślali, że społeczeń-
stwo technologiczne jest bogatsze od przedstawicieli społeczeństwa
przed technologicznego, ponieważ konsumpcyjna i kultura jest bar-
dziej dostępna, masowa. Wspominani przez Fromma Max Scheller i
Bergson wskazywali na zachłanność społeczeństwa wobec rzeczy, jak
również na potrzebę szybkiego zaspokojenia pragnień i nieumiejęt-
ność cierpliwego czekania na ich realizację. Zamiast prawdy ludzie
często oczekują wymiany dóbr i usług, a o wartości towarów produ-
cenci przekonują się dopiero kiedy znajdą się one na rynku. Mecha-
nizm wymiany traktuje przedmioty, które nie znalazły nabywców
jako bezwartościowe. W podobny sposób traktuje ludzi. Innym waż-
nym czynnikiem określającym wartość człowieka jest urodzenie. To
społeczeństwo określa stopień sukcesu jednostki jaki zapewnia mu
przyjście na świat w określonej rodzinie. „Ocenia społeczeństwo nie
zaś jednostka. Mówiąc ściślej: oceny jednostki są określone przez spo-
łeczeństwo, i to tak dalece, że w małych przedsiębiorstwach szef
mniej ceni swego pracownika niż pracownika konkurencji; w każdym
razie staje się zakłopotany, gdy niezależna od niego kontrola spra-
wowana przez społeczny mechanizm weryfikacji wartości ludzi prze-
staje wypadać jednoznacznie pomyślnie dla jego pracownika. W koń-
cu przecież cena każdego towaru może w każdej chwili wykazać ten-
dencję zniżkową”11. Przekonanie o niepodważalności autorytetu spo-
łecznego, który jest wyrażany niemal we wszystkich sferach i własno-
ściach egzystencji.

Dwudziesty wiek to przede wszystkim zanik cech feudalnych,
rozwój przemysłu, wzrost politycznej i ekonomicznej pozycji klasy
pracującej, wzrost liczebności ludzi, oddzielenie własności od zarzą-
dzania. Ludzie stają przed konicznością pracy w grupie, która rów-
nież konsumuje podobne towary i informacje, ma standardowe po-
trzeby i zamiłowania, które w łatwy sposób można było przewidzieć.
Jednak, jak twierdzi Max Horkheimer, „część społeczeństwa, która na
własnej skórze doświadcza negatywnej strony systemu i jest w związ-
ku z tym najżywotniej zainteresowana jego zmianą, nie wykazuje po-
trzebnych do tego umiejętności, podczas, gdy inne siły społeczne, po-
tencjalnie zdolne do wcielenia w czyn swych zamierzeń, przedkładają

11 Tamże, s. 95.
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stabilizację nad ryzyko zmiany”12. Według niego większość filozo-
ficznych dyskusji stanowią reklamę uczestników, którzy pochłonięci
są przez osobistą konkurencję, pychę, dywagują na temat odległych
społecznie zagadnień, a także odwracają uwagę od realnych proble-
mów. Zarzucał im dbanie o formę a nie treść oraz to, że nie zauważali
iż nawet drobny fabrykant aby mógł przetrwać, musi mieć cechy wy-
zyskiwacza. Frankfurtczycy sądzili, że nauka nie spełnia swojej po-
winności jaką jest dostarczanie obywatelom instrumentów samoobro-
ny, a wręcz, że ją im uniemożliwia. Podkreślali brak podania powo-
dów, dla którego mówca zainteresował się określonym tematem.

Poprzez formułowanie samo-uprawomocniających się zdań
analitycznych, zaczynają funkcjonować one jak magiczno-rytualne
formuły, co rodzi brak otwartości i bezrefleksyjność. To z kolei pro-
wadzi do tego, że wyszukane konwersacje służą jedynie jako pretekst
do sprawdzenia siebie i swoich ewentualnych predyspozycji do od-
niesienia sukcesu i rozpoczęcia kariery. Ortodoksyjne podchodzenie
do teorii może skutkować błędna interpretacją oraz odczytywanym jej
w złym kontekście rozmijającym się z pierwotnym zamysłem autora.
Podkreślano, że kapitalizm czci produktywność, osobowość, wielkość
twórców i myślicieli, ale w znaczącej mierze odtrąca ich wytwory.
„Formalizm współczesnego myślenia, jego relatywizm i historyzm,
dostosowuje do panującej świadomości, która uaktywnia się za każ-
dym razem natychmiast, gdy pojawia się jakaś wielka myśl, uprzed-
miotowienie całego życia jako kapitału historii i socjologii zrodziło
przyzwyczajenie do tego, że wszelkie treści- właśnie w oderwaniu od
ich literalnego sensu- zgadzają się z istniejącymi stosunkami, to zna-
czy z kapitalistyczną ideologią”13. Herbert Marcuse uważał, że ubó-
stwo duchowe ludzi przejawia się poprzez tłumienie możliwości
ludzkiej natury, która jest niezgodna z rozumem technologicznym,
dochodzi do wykształcenia się, nastawionego na osiąganie korzyści,
człowieka jednowymiarowego.

Podsumowanie
Szkoła Frankfurcka została założona w trzeciej dekadzie XX w.,

we Frankfurcie nad Menem. Główną intencją frankfurtczyków było
utworzenie intelektualnego zaplecza dla niemieckiego ruchu robotni-
czego. W jej skład weszli myśliciele z różnych dziedzin – filozofowie,

12 Tamże, s. 13.
13 M. Horkheimer, dz. cyt, s. 31.
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ekonomiści, socjologowie, psychologowie, historycy czy teoretycy
sztuki. Myśl szkoły skupiła się głównie na analizie ówczesnego kapi-
talizmu; frankfurtczycy są postrzegani jako ojcowie myśli na temat
wspomnianej ideologii.

Streszczenie:
Przedstawicieli szkoły frankfurckiej można uznać za ojców my-

śli o XX-wiecznym kapitalizmie. Do głównych przedstawicieli i
współpracowników należeli tacy myśliciele, jak np.: Herbert Marcuse,
Max Horkheimer, Erich Fromm czy Theodor Adorno. Frankfurtczycy
należy przypisać analizę XX-wiecznego społeczeństwa, ze szczegól-
nym uwzględnieniem warstwy robotniczej. Artykuł stanowi wstęp do
rozważań nad specyfiką kształtowania się oraz zmian dotyczących
myśli kapitalistycznej. Zawiera on informacje na temat genezy szkoły
frankfurckiej oraz ewolucji kapitalizmu.

Słowa kluczowe: kapitalizm, szkoła frankfurcka, XX wiek, ro-
botnik, filozofia, socjologia

Summary:
Representatives of the Frankfurt School can be considered the

fathers of the twentieth-century capitalism. The main representatives
and collaborators included thinkers such as Herbert Marcuse, Max
Horkheimer, Erich Fromm and Theodor Adorno. Frankfurters should
be attributed to the analysis of 20th-century society, with a special
focus on the working class. The article is an introduction to considera-
tions about the specifics of shaping and changes regarding capitalist
thought. It contains information about the origins of the Frankfurt
School and the evolution of capitalism.

Keywords: capitalism, frankfurt school, 20th century, worker,
philosophy, sociology
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Karolina Kobylec

Każda dziedzina ma swojego Ojca.
Peter Drucker prekursorem współczesnego zarządzania

Wstęp
Współcześnie pojęcie „ojciec” można interpretować wielorako,

dlatego też ciężko określić jedną właściwą definicję tego słowa. W po-
niższym artykule skupię się na ukazaniu wyjaśnienia powyższego poję-
cia w oparciu o kontekst naukowy, posiłkując się konkretnym przykła-
dem. Postać ojca zostanie przedstawiona jako prekursora, inicjatora
pewnych poglądów, idei. Udzielona zostanie odpowiedź na pytania: Co
właściwie oznacza pojęcie „ojciec”? Jak na przestrzeni lat zmieniała się
rola nauczyciela? Jak brzmi definicja prekursora? Kim jest postać Petera
Druckera? Co głosił oraz wprowadził do społeczeństwa? A w końcowej
części postaram się wykazać dlaczego można go nazwać „prekursorem”
współczesnego zarządzania.

1. Definicja pojęcia „ojciec”
Pojęcie „ojciec” może być analizowane w różnych aspektach, np.

biologicznym, psychologicznym, duchowym, prawnym bądź socjolo-
gicznym. Z biologicznego punktu widzenia istotne są „więzy krwi”,
pokrewieństwa. Ojcem można nazwać mężczyznę, który miał biologicz-
ny udział w poczęciu dziecka. Z prawnego punktu widzenia, ojciec to
mężczyzna, któremu dziecko jest prawnie przypisane. Prawo polskie
dopuszcza domniemanie, iż mężczyzna będący mężem matki stanowi
ojca dla dziecka przez nią urodzonego w czasie gdy stanowili oni mał-
żeństwo bądź przed upływem 300 dni od jego unieważnienia czy usta-
nia. W sytuacji zaprzeczenia ojcostwa przez sąd, domniemanie to może
zostać obalone. Warto też zwrócić uwagę na psychiczno- społeczno-
duchową definicję, wiążącą mężczyznę w sposób głęboki i trwały z ro-
dziną. Mężczyzna przedstawia swoje ojcostwo poprzez więź łączącą go
z kobietą, stanowiącą jego żonę, wsparcie - zgodnie z zamysłem Bożym,
a więc jego partnerką życiową, a w szczególności matką ich dzieci1.

Współcześnie definicja ojca nabiera nieco innego znaczenia. W
jednej z kilku definicji tego słowa, słownik języka polskiego PWN wska-

1 http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/ojciec.pdf [do-
stęp 20.04.2020 r.]

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/ojciec.pdf
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zuje, iż ojciec to „ten, kto coś stworzył, wynalazł, zainicjował lub był
czyimś wzorem, natchnieniem itp.”2. Zatem z naukowego punktu wi-
dzenia jako ojca można uznać nauczyciela, wynalazcę, a nawet prekur-
sora pewnej idei, wiedzy.

2. Rola i model  nauczyciela na przestrzeni wieków
Dokonująca się transformacja ustrojowa, w XXI wieku wymaga od

wielu dziedzin naszego życia szybkich przeobrażeń. Za wyraz prze-
obrażeń można uznać zmagania o nowy ład edukacyjny, o model oświa-
ty odpowiadający potrzebom i aspiracjom współczesnego społeczeń-
stwa. W poszukiwaniu modelu nowoczesnego charakteru szkoły nie
odbiega się od poszukiwań modelu (wzoru) współczesnego nauczyciela.
Osobowość nauczyciela jako sylwetki w procesie dydaktyczno-
wychowawczym to ważny problem. Młodzież niewątpliwie potrzebuje
wiedzy, ale często bardziej potrzebuje uśmiechu, serdecznego gestu,
rozmowy lub samej tylko obecności dorosłego, mądrego przyjaciela.
Nowa rzeczywistość edukacyjna stawia przed nauczycielem nowe za-
dania, wyznacza mu nową rolę, ukazuje inne możliwości. Mimo wielu
badań prowadzonych od lat nad wzorem osobowym nauczyciela praw-
dziwe staje się stwierdzenie Kazimiery Jelińskiej: „Dziś, gdy w świecie
dokonuje się tyle zmian, refleksja nad modelem zawodu nauczyciela
wydaje się szczególnie potrzebna, dlatego że wymagania stawiane na-
uczycielom są zmienne, tak jak zmienny jest wzór doskonałego nauczy-
ciela, który nie może być stabilny, bowiem musi być to model nauczania
odpowiadający aktualnym potrzebom"3.

W dziejach każdego narodu spotykamy się z zawodem nauczycie-
la. W okresie pierwotnym, nauczycielami byli dorośli członkowie ple-
mienia, a w szczególności przywódcy. Młodsze pokolenie obserwując
ich nabywało umiejętności umożliwiających przetrwanie i współzawod-
nictwo. Badania historyczne pokazują, iż na przestrzeni dziejów model
nauczyciela ulegał zmianie. W starożytności przypisywano im wysoką
rangę. Skupiano się na posiadanej przez nich wiedzy i mądrości. Zwra-
cali ogromną uwagę na wartości ludzkie, takie jak piękno, dobro oraz
prawda. Warto tutaj przybliżyć postać Konfucjusza oraz jego słynne
słowa: „Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa,

2 https://sjp.pwn.pl/slowniki/ojciec.html [dostęp 20.04.2020 r.]
3 K. Jelińska., Z problemów zawodu nauczyciela. Wybrane cechy osobowości na-

uczycieli szkoły podstawowej w opinii uczniów,  [w:] Hejnał Oświaty 1990
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Ten może być nauczycielem innych”4. W starożytnych Indiach postać
nauczyciela przybierała zupełnie inną rolę. Religia, a w szczególności
zasady świętych ksiąg „Wed” stanowiły wyznaczniki, na podstawie
których społeczeństwo indyjskie opierało własną kulturę. Nauczanie
trwało od 12 do 48 lat i poza pisaniem i czytaniem obejmowało uczenie
się na pamięć świętych ksiąg Wed. Kapłani-nauczyciele podczas wyko-
nywanej pracy przywiązywali wielką wagę do utrzymywania przyja-
znych więzi z uczniami. U Żydów nauczyciel utożsamiany był z wy-
chowawcą narodu, a ponadto obrońcą tradycji narodowej. Na ziemiach
greckich pojęcie „nauczyciel” pojawiło się w IX i VIII wieku p.n.e. Sta-
nowili ich wędrowni śpiewacy, zwani mędrcami. Uczyli sztuki wojennej
oraz wymowy. Głosili radykalne poglądy dotyczące roli oraz zadań i
programów szkoły. Warto przybliżyć tutaj postać  i Sokratesa - twórcy
greckiej szkoły średniej, dzięki któremu zawód nauczyciela został usy-
tuowany wysoko w społeczeństwie. Uważał, iż uczniowie powinni wy-
żej cenić nauczycieli niż rodziców, jednocześnie wymagając od nich wy-
sokich kwalifikacji umysłowych oraz moralnych. Głosił: „Rodzicom za-
wdzięcza uczeń tylko życie, nauczycielowi życie dobre i szczęśliwe”5. W
Rzymie człowiekiem, który nauczał był niewolnik – wyzwoleniec. Upa-
dek Cesarstwa Rzymskiego spowodował, iż kształceniem dzieci zajął się
Kościół, a konkretnie zakonnicy. Mówiąc o nauczycielach warto zatrzy-
mać się przy postaci Marka Fabiusza Kwintyliana. W dziele pt. „Kształ-
cenie mówcy” wyznaczył rady oraz wskazówki dydaktyczne stosowane
nawet współcześnie. Zdaniem autora, nauczycielem jest człowiek roz-
tropny, znający metody nauczania oraz potrafiący zniżyć się do pozio-
mu ucznia. Powinien być ojcem dla swych uczniów, ponieważ we wła-
snej osobie zastępuje im w szkole tych, którzy oddali mu swe dzieci na
wychowanie. Nie może popełniać błędów, a co więcej zapobiegać im.
Potrafi znaleźć granicę pomiędzy surowością, a zbytnią przychylnością,
nie wywołując zbyt dużej swobody wśród podopiecznych. Podkreśla to,
co dobre i szlachetne. Panuje nad gniewem. Ze spokojem, cierpliwością i
dokładnością podchodzi do wykonywanych zadań. O złych uczynkach
mówi głośno i zachęca do ich poprawy, a poprawiając błędy w pracach
swych uczniów, robi to w sposób, który nie obrazi ich godności osobi-
stej. Na wszelkie wątpliwości służy radą i odpowiedzią. Chwaląc, nie
skąpi słów, ani też zbyt ich nie wyolbrzymia. Bardzo istotne, aby każde-

4 Lun Yu, Dialogi Konfucjańskie,  przeł. i opr. K. Czyżewska-Madajewicz, M.
J. Künstler, Z. Tłumski; Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976

5 A. Krawczuk, Groby Cheronei, Poznań 1988
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go dnia, podczas lekcji, wygłaszał pewną myśl, która mogłaby utkwić w
pamięci dzieci, a co więcej zmusiła ich do wewnętrznej zadumy, posze-
rzania posiadanej wiedzy.

Wiek XII owocuje w powstanie uniwersytetów, najwcześniej w Bo-
lonii, Paryżu i Oxfordzie. Istotne znaczenie odegrała postać Erazma z
Rotterdamu. Humanista pisząc o etyce nauczycielskiej, negował bez-
względną dyscyplinę doradzając nauczycielom bycie wyrozumiałym,
łagodnym oraz koncentrowanie się na naturze dziecka. Andrzej Frycz
Modrzewski, w dziele pt.: „O poprawie Rzeczypospolitej”6 uznał, że
wyłącznie nauczyciel doskonały jest w stanie wpoić swym wychowan-
kom prawdziwe cnoty. Za sprawą poglądów głoszonych przez reforma-
torów oraz myślicieli epoki humanizmu, nastąpił progres w dziedzinie
oświeceniowej pedagogiki, w szczególności kreowaniu modelu pedago-
ga. Zawód ten stanowił bardzo wysoką rangę. Stanisław Konarski uwa-
żał, że: „Nauczyciele powinni odznaczać się uprzejmością, łagodnością i
jak największą przystępnością. Muszą oni pilnie wystrzegać się popę-
dliwości, nie unosić się, nie krzyczeć, nie obrzucać uczniów wyzwiska-
mi, nie naigrywać się z mniej zdolnych. Nauczyciel powinien nimi kie-
rować łagodnie i z dobrocią. Gdy zajdzie potrzeba nagany, niechaj nie
udziela jej nigdy na gorąco i w gniewie, lecz zawsze pewien czas pocze-
ka, a potem postąpi z największą roztropnością, ale zarazem stanowczo,
surowo i poważnie. Pierwszą i najkonieczniejszą dla nauczyciela cnotą
jest trzeźwość. Zabrania się wszystkim nauczycielom picia gorzałki,
chyba na zlecenia lekarza. Wszyscy nauczyciele powinni między sobą
pielęgnować zgodę i miłość braterską i wszelkimi sposobami zapobie-
gać, aby ani cień ich nieporozumień nie dostał się do klasy”7.

W 1773 r. powstała w Polsce Komisja Edukacji Narodowej. Stano-
wiła szkolną, państwową władzę naczelną. Utworzyła stan akademicki,
był to związek zawodowy, do którego zadań należało jednoczenie na-
uczycieli szkół średnich oraz profesorów, tworzenie seminariów, przy-
szykowanie nauczycieli do szkół parafialnych, wygłaszanie porad słu-
żących nauczycielom wiejskim. W roku 1787 Komisja wydała książkę
pt.” Powinności nauczyciela” autorstwa Grzegorza Piramowicza, w któ-
rej pisał on: „Nie ma chwalebniejszego ani pożyteczniejszego powołania
nad nauczycielskie, ale aby nauczyciel mógł wypełnić dobrze swoje
obowiązki powinien sam się uczyć z książek pożyczonych od probosz-
cza. Zadania swoje wypełni łatwiej, jeżeli zdobędzie sobie miłość dzieci

6 A. Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej, Warszawa 1953
7 S. I. Możdżeń, Testy źródłowe do dziejów wychowania cz.3, Kielce 1993
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przez serdeczne odnoszenie się do nich, sprawiedliwe traktowanie i
przykłady dobrego postępowania"8. Nauczyciel traktowany był jako
zawód świecki. W wieku XIX seminaria pedagogiczne zaczęły przygo-
towywać nauczycieli do pracy w szkołach początkowych. Pojawiły się
pewne refleksje dotyczące samego zawodu nauczyciela, które w osta-
teczności spowodowały utworzenie podkategori pedagogiki - tzw. pe-
deutologii. Był to okres, w którym, ze względów politycznych, nauczy-
cieli bardzo ograniczano. Ciągle obserwowani przez władzę, musieli
sięgać po wiedzę wyłącznie do książek, wyznaczonych przez rządzą-
cych. Ich zdaniem pedagodzy nie powinni posiadać zbyt dużej ilości
wiedzy. W utworze pt.: „W uwagach pedagogicznych” zwrócono szcze-
gólną uwagę, by nauczyciele swoją wiedzę przekazywali z umiarem i
troską. By nie dopuścili do pojawienia się rutyny, a ponadto zapobiegali
zgubnym wpływom społeczności na tak młode, dopiero kształtujące się
społeczeństwo. Wojciech Izydor Chojnacki natomiast, w dziele pt. „Za-
sady pierwiastkowe pedagogiki i metodyki” ukazuje postać nauczyciela
w nieco inny sposób. Określił jego konkretne cechy osobowości: „Przy-
mioty ciała: postać nieułomna, wzrok dobry, słuch czysty, wymowa do-
bra, wiek średni Przymioty serca: przywiązanie do stanu swego i do
dzieci, moralność, a szczególniej łagodność Przymioty rozumu: roztrop-
ność, czytanie dobre, pisanie czytelne i piękne, rachunki, znajomość Fi-
lozofii naturalnej, wiadomość Literatury pedagogicznej”9. Ponadto za-
znaczył, że ma on stanowić wzór dla dzieci, trafiać do ich serca i rozu-
mu, a w swym działaniu być łagodny, ludzki i sprawiedliwy.

W czasie zaborów nauczyciel za wszelką cenę, nawet będąc prze-
śladowanym i niesprawiedliwie traktowanym, bronił własnego narodu.
W szczególności nie chciał dopuścić do przyswajania języka oraz kultu-
ry niemieckiej oraz rosyjskiej. Ogólnie mówiąc wiek XIX to czas zwróce-
nia większej uwagi na zawód nauczyciela. Jego status społeczny wzrósł.
Byli powoływani przez odpowiednie organy władzy państwowej i mia-
nowani na stanowiska urzędnicze.

W wieku XX następuję poszerzenie nauk zarówno psychologicz-
nych, jak i pedagogicznych. Nauczycielom określono konkretne zadania
oraz przypisywano im rolę, jaką mają pełnić. Dziecko znalazło się w
centrum uwagi. Zaczęto głosić pajdocentryzm. Nauczyciel traktowany
był jako „ogrodnik”, którego rolą jest dbanie o podopiecznych, stworze-
nie warunków umożliwiających ich rozwój. Nie mógł on jednak wpły-

8 G. Piramowicz, Powinności nauczyciela, Lwów 1787
9 W. I. Chojnacki, Zasady pierwiastkowe pedagogiki i metodyki, 1815 r.
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wać na charakter podopiecznego. Wiek ten nazwano „stuleciem dziec-
ka”. Szczególnym przykładem nauczyciela działającego w powyżej gło-
szonych ideach był Janusz Korczak.

Lata sześćdziesiąte stanowiły przeobrażenie sylwetki nauczyciela.
Jego odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć oraz wykształ-
cenie stanowi priorytetowy element tego zawodu. Jeśli chodzi o lata
dziewięćdziesiąte, to nauczyciel zamiast wygłaszać przygotowany za-
kres wiadomości, miał spowodować, że uczniowie sami będą dążyć do
odkrywania i pozyskiwania wiedzy. Miało się to dziać za sprawą wza-
jemnej rozmowy, współpracy oraz obustronnej akceptacji.

Z powyższego wynika, iż z biegiem lat model nauczyciela ulegał
ciągłej zmianie. Współcześnie nauczyciel uważany jest za osobę wysoką
wykwalifikowaną, potrafiącą w jasny i zrozumiały sposób przekazać
wiedzę słuchaczom. Postać ta wspiera swych podopiecznych, jednocze-
śnie poszerzając ich horyzonty myślowe i pobudzając w nich wewnętrz-
ne refleksję. Wprowadza nowy pogląd, ideę, wywołując zmiany w
ludzkim postrzeganiu świata oraz w ich zachowaniu, dzięki czemu mo-
że zyskać miano prekursora w danej dziedzinie. Wielki słownik języka
polskiego definicję pojęcie „prekursor”, jako „osobę, która zapoczątko-
wała pewne wartościowe działania, idee czy metody, wyprzedzając w
danej dziedzinie ludzi sobie współczesnych”10.

Przykładem osoby, którą można nazwać zarówno nauczycielem -
ojcem, a ponadto prekursorem danej dziedziny nauki jest Peter Ferdi-
nand Drucker.

3. Przedstawienie postaci Petera Druckera
Peter Ferdinand Drucker urodził się 19 listopada 1909 roku we wsi

Kaasgraben pod Wiedniem. Pochodził z niezwykle wykształconej ro-
dziny, dlatego często dyskutowano o kwestiach związanych z polityką,
gospodarką bądź społeczeństwem. W 1927 roku wyjechał do Hamburga,
gdzie początkowo był praktykantem w firmie zajmującej się handlem
bawełną. W późniejszym czasie zdobył posadę w jednej z gazet o tema-
tyce ekonomicznej. Z biegiem lat postanowił przenieść się do Frankfur-
tu, wciąż pozostając w wykonywanym zawodzie. W roku 1931 Drucke-
rowi nadano tytuł doktora prawa międzynarodowego i publicznego na
Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie. Zaistniała
wówczas sytuacja polityczna, a mianowicie przejęcie władzy przez

10 https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=4531&id_znaczenia=859741&l=4
[dostęp: 26.04.2020 r.



77

Adolfa Hitlera, spowodowała, iż w 1933 roku bohater opuścił Niemcy i
zamieszkał w Londynie. Początkowo zatrudnił się w kompanii ubezpie-
czeniowej, a następnie przyjął posadę głównego ekonomisty w prywat-
nym banku. Już rok później w jego życiu nastąpiły znaczące zmiany.
Poślubił poznaną na Uniwersytecie Frankfurckim, Doris Schmitz. W
1937 r. wspólnie wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Przez pierwsze
lata pobytu pracował jako ekonomista, korespondent prasowy oraz kon-
sultant biznesowy. Karierę naukową rozpoczął na początku lat 40., kie-
dy został zaproszony przez General Motors w celu zbadania wewnętrz-
nych mechanizmów funkcjonowania tego koncernu. Na podstawie tam
zdobytego doświadczenia Drucker wydał w 1946 r. swoją pierwszą
książkę pt.: “Koncepcja korporacji”. Był autorem ponad 30 książek i ar-
tykułów w których skupiał uwagę na innowacyjność przedsiębiorstw.
Zachęcał w nich do wprowadzania nowych strategii działania, które
pozwolą przetrwać w tak szybko zmieniającym się świecie11.  Od 1942 r.
Peter Drucker rozpoczął swą historię związana z nauczanie. Początkowo
związał się z Bennington College, gdzie znalazł zatrudnienie jako wy-
kładowca, jednak już w roku 1950 po raz pierwszy zaczął wykładać,
jako profesor, zarządzanie w New York University. W jednej ze swoich
książek napisał: ”Jeszcze nigdy w historii żadna inna instytucja nie po-
wstała tak szybko i nie wywarła tak wielkiego wpływu na losy ludzko-
ści jak zarządzanie”. W 1971 trafił do Claremont Graduate University.
Była to jego ostatnia “przystań”, gdyż wykładał tam do końca swoich
dni. Zmarł 11 listopada 2005 roku z przyczyn naturalnych12.

4. Poglądy w zakresie Zarządzania
Drucker był zafascynowany wszystkim tym, co związane jest z

praktyką zarządzania. Próbował ustalić co wchodzi w jej skład, przy
jednoczesnym uwzględnieniu zmian gospodarczych oraz jaki mają one
wpływ na zarządzanie organizacjami. Formułując nowe treści i pojęcia,
bardzo istotnie wpłynął na dziedzinę zarządzania. Do jego największych
osiągnięć możemy zaliczyć m.in.: wskazanie głównego celu organizacji,
jakim jest zaspokajanie potrzeb klienta - spowodowało to rozwój marke-
tingu; określenie roli menedżerów w organizacji; ukazanie koncepcji
zarządzania przez cele; podkreślenie, jak duże znaczenie ma wiedza
pracowników względem działalności całej organizacji.

11 https://agro.icm.edu.pl>agro>element [dostęp 26.04.2020 r.]
12 https://ksiazki.wp.pl/peter-drucker-6150171171817089c [dostęp 22.04.2020]
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W książce pt. Concept of the Corporation, napisanej na podstawie
funkcjonowania firmy General Motors, autor zauważył, iż gdyby przed-
siębiorstwo zdecentralizowało własną strukturę, mogłoby to przyczynić
się do osiągnięcia lepszych wyników. Owa zdecentralizacja oznaczała-
by, iż centrala określa zadania menadżerów dywizji, jednak nie decydu-
je o sposobie ich wykonania. Drucker dopuszczał prawo do pomyłek,
szczególnie u młodych menadżerów, twierdząc, że dzięki nim właśnie
zyskują doświadczenie w zarządzaniu. Istotny był dla niego fakt, aby
pracownicy byli zadowoleni z wykonywanej pracy13.

Niezwykle istotną książką stanowiącą o dalszej karierze Druckera
była jego publikacja pt. “Praktyka zarządzania”14. Autor przedstawił
„cel”, „kluczowe dziedziny”, ”rezultaty” przy jednoczesnym ukazaniu,
w jaki sposób można je wykorzystać podczas zarządzania dana organi-
zacją. Według niego zbyt dużo uwagi skupia się na kwestii maksymali-
zacji zysku, podkreślając, że zarządzanie firmą i jej funkcjonowanie nie
ma z nim bezpośredniego związku. Nie kwestionował natomiast zna-
czenia zysku dla zarządzania, uważając, że pozwala on na pomiar wy-
ników firmy, stanowi „ubezpieczenie od ryzyka”, a co więcej, zabezpie-
cza dopływ kapitału niezbędnego do dalszego rozwoju. Zdaniem eks-
perta cel przedsiębiorstwa „musi być umiejscowiony gdzieś na zewnątrz
firmy. Tak naprawdę musi być zlokalizowany w społeczeństwie. […]
Cel biznesu możemy określić tylko w jeden poprawny sposób: przed-
siębiorstwo istnieje, aby przysparzać sobie klientów”15. Bardzo często
poprzez działalność podmiotów gospodarczych klienci zaczynają być
świadomi własnych potrzeb. Są gotowi zapłacić za powstałe produkty
oraz usługi, pod warunkiem, że będzie to stanowić dla nich wartość
użytkową. Dlatego też cel oraz misja przedsiębiorstwa wiąże się z za-
dowoleniem i satysfakcją klienta. Zaspokojenie wszelkich potrzeb klien-
ta wymaga niezbędnych środków, do których zaliczamy marketing (re-
akcja na potrzeby klientów i ich wartości) oraz innowacje (aby móc za-
skoczyć konsumentów ciekawszym, a zarazem bardziej ekonomicznym
dobrem bądź usługą). Wszystkim przedsiębiorcom radził, aby odpo-
wiedzieć sobie na pewne pytania, dzięki którym otrzymamy jasny po-
gląd na koncepcje funkcjonowania organizacji. Zagadnienia brzmiały:

a. Co jest naszą misją? (Czym jest nasz biznes?)
b. Kim jest nasz klient?

13 P. F. Drucker, Concept of the Corporation, Stany Zjednoczone 1946
14 P. F. Drucker, The Practice of Management, Stany Zjednoczone 1954
15 P. F. Drucker, Managing in the next society, Stany Zjednoczone 2002
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c. Co jest wartością w pojęciu klienta?
d. Czym będzie nasz biznes?
e. Czym nasz biznes być powinien?
W publikacji nazwanej ”Concept of the Corporation” Koncept po-

ruszył m.in. zagadnienia odpowiedzialności organizacji. Z czasem za-
częto prezentować ją jako społeczną odpowiedzialność organizacji (ang.
corporate social responsibility - CSR). Uważał, że podczas działalności
gospodarczej organizacji bardzo ważny jest jej cel, rozumiany jako od-
powiedzialność względem społeczeństwa. Każde przedsiębiorstwo sta-
nowi element własnego otoczenia, pełniąc jednocześnie funkcje społecz-
ne względem społeczeństwa, w którym funkcjonuje. Drucker podkreśla,
iż do zadań kadry zarządzającej organizacją należy dbałość o jak naj-
wyższą jakość życia społeczeństwa. Menadżerowie powinni potrafić
przewidywać i rozwiązywać społeczne problemy ze względu na to, że
jednym z celów przedsiębiorstwa są dobre relację z interesariuszami.
Ciekawą możliwością jest przeobrażenie problemów społecznych w
szanse biznesowe - innowację społeczne. Autor stwierdził jednak rów-
nież, iż społeczna odpowiedzialność biznesu może stanowić niebezpie-
czeństwo w postaci naruszenia zasad biznesu. Zatem nie powinna sta-
nowić podstawowego - głównego celu firmy, ale być istotnie brana pod
uwagę16.

Znaczącym pojęciem opracowanym przez Petera Druckera była
koncepcja Zarządzania przez cele (ZPC) (ang. Management by Objec-
tives, MBO). Poruszała kwestie dotyczące realizacji celu głównego
przedsiębiorstwa, który często jest zapominany, zrzucany na drugi plan.
Istotne jest, aby cele ustalać dla konkretnych okresów i oddzielać te
krótkoterminowe od długoterminowych. Mając określone cele ogólne,
możemy wyznaczyć te mniej istotne, przyporządkowując je konkretnym
pracownikom bądź grupom. Precyzując je, jesteśmy w stanie porząd-
kować kolejno procesy zarządzania oraz analizować osiągnięte już wy-
niki. Systematyczna kontrola postawionych sobie założeń, sprawi, że
pracownicy będą mogli sami ocenić dokonaną pracę bądź wydajność.
Ważna jest komunikacja między pracownikami wyższego oraz niższego
szczebla. Warto uświadomić niżej usytuowanych pracowników, iż mają
oni pełne prawo uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji. Poglą-
dy te były inspiracją dla innych autorów XX wieku, m.in.: Georga S.
Odiorna, Charlesa L. Hughesa, Johna W. Humble’a. W tamtejszym okre-
sie koncepcja ta była niezwykle popularna w USA i budziła ogromne

16 P. F. Drucker, Concept of the Corporation, Stany Zjednoczone 1946
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zainteresowanie. Stosowano ją np. w administracji w celu ograniczenia
biurokracji w instytucjach rządowych17.

Ogromną sławę Drucker pozyskał publikując książkę pt. „Mene-
dżer skuteczny”, w której przedstawia istotę pracy menadżera. Zdaniem
autora menadżer to osoba odpowiedzialna za wyniki firmy, która w
swym działaniu cechuje się przede wszystkim skutecznością - tzn. bez
względu na miejsce pracy, doprowadzi do wykonania zleconych zadań.
Taki menadżer musi dostrzegać cały obszar organizacji - wewnątrz i na
zewnątrz oraz nie dopuszczać do marnotrawstwa czasu. Wyznaczać,
które zadania są pierwszorzędne, a które można odłożyć na dalszy plan.
Decyzje podejmować w sposób przemyślany18.

Peter Drucker wyróżnił siedem najistotniejszych cech dotyczących
dziedziny Zarządzania. Według nich zarządzanie stanowi część kultury,
wymaga takich celów i wartości, dzięki którym możliwe będzie zjedno-
czenie pracowników, by wspólnie mogli realizować cele organizacji.
Ponadto najistotniejszym wynikiem zarządzania jest to, aby klient był
zadowolony19.

Australijczyk wielką wagę przypisywał wprowadzaniu innowacji
w przedsiębiorstwie - jako sposób na wybicie się w tak niezwykle szyb-
ko zmieniającym się świecie. Wzrost technologii wywołuje wzrost ocze-
kiwań klientów. Jednak aby wdrożyć działalność innowacyjną, trzeba
określić taki sposób kierowania firma, który pozwoli uniknąć nadarzają-
cych się zagrożeń, a wykorzystać pojawiające się szanse. Dlatego me-
nadżerowie muszą być bardzo dobrze zorientowani w zakresie obec-
nych trendów, oczekiwań krajowych i światowych oraz kierunków
rozwoju.

Publicysta doceniał wyszkolonych i kompetentnych pracowników.
Uważał, że wiedza, tuż obok siły roboczej bądź kapitału, jest niezbęd-
nym środkiem produkcji. Wprowadził aktualnie stosowane pojęcia „go-
spodarka wiedzy” oraz „społeczeństwo wiedzy”. Sugerował, by władza
kierowana była na ludzi, którzy „wiedzą”, a nie którzy „mają”. Dla pra-
cowników wiedzy istotne jest uznanie, niezależność, szacunek przeło-

17 http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-
/Zarzadzanie,_organizacje-internet.pdf [dostęp 26.04.20 r]

18 P. F. Drucker, The effective executive, Stany Zjednoczone 1966
19 https://merlin.pl/a/peter-f-drucker/#read-more [dostęp 25.04.20]

http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-
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żonych i zdolność do samodzielnych decyzji. Dążył do autonomii pra-
cowników20.

Warto dodać, że poza fascynacją z zakresu nauk Zarządzania, Pe-
ter Drucker w swoich publikacjach poświęcił sporo uwagi pojęciu wo-
lontariatu i organizacjom non-profit. Jego zdaniem są to instytucje, dzię-
ki którym można się rozwijać, poznawać wiele nowych osób, a co więcej
samorealizować się21.

Podsumowanie
Podsumowując można stwierdzić, iż Peter Ferdinand Drucker to

ojciec współczesnego Zarządzania. Wprowadził do świata biznesu nowe
zagadnienia dotyczące roli menadżera w przedsiębiorstwie, złożoności
zadań, które do niego należą oraz współczesnych procesów zarządzania
zachodzących w gospodarce rynkowej. Podkreślił znaczenie możliwości
oraz potencjału, jakie mieszczą się w całym procesie Zarządzania. Wy-
znaczał nowe trendy oraz teorię. Stanowił inspiracje dla innych w tam-
tych czasach, ale również obecnie. Jego metody i wskazówki były wdra-
żane przez jedne z największych amerykańskich firm, np. Intel Corp.
Oraz Sears, Roebuck&Co. Dzieła Druckera, pisane w jasny i logiczny
sposób, pozwoliły zrozumieć zagadnienia związane z Zarządzaniem
wielu menadżerom i osobom na wysokich stanowiskach. Ich zasięg
obecnie jest na światowym poziomie.

W ramach uhonorowania jego pracy naukowo - badawczej, w 2002
r., prezydent Stanów Zjednoczonych, George W. Bush wyróżnił go Me-
dalem Wolności. Odznaczeniu temu towarzyszyło okrzyknięcie Petera
Druckera najwybitniejszym pionierem teorii zarządzania na świecie.

Streszczenie:
Definicja „ojca” przybiera obecnie wielu znaczeń. Może być nim

mężczyzna, mający biologiczny udział w narodzeniu dziecka, ale rów-
nież człowiek - nauczyciel, który coś stworzył, zainicjował bądź stanowi
dla kogoś wzór, tzw. prekursor. Od wieków rola i model nauczyciela
ulegała ciągłej zmianie. Początkowo byli nimi przywódcy plemienia,
kapłani, mędrcy. Współczesny jego obraz to wizerunek człowieka wy-
kształconego, potrafiącego zapoczątkować pewne wartościowe działa-

20 K. Klincewicz., Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw
teoretycznych. Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 2016

21 https://merlin.pl/a/peter-f-drucker/ [dostęp 24.04.2020 r.]
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nia czy  idee. Przykładem takiej osoby był Peter Ferdinand Drucker. W
swoich publikacjach wskazywał m.in. jak kierować przedsiębiorstwem,
podkreślał znaczenie menadżera w firmie oraz wpływ innowacji na
przedsiębiorstwo. Wskazując właściwy kierunek działania oraz metody
ominięcia nadarzających się przeszkód, rozpowszechnił wiedzę z zakre-
su Zarządzania na światową skalę. Obecnie nosi miano ojca współcze-
snego zarządzania.

Słowa kluczowe: ojciec, prekursor, nauczyciel, zarządzanie, Peter
Drucker, organizacja, menadżer, nauka, pogląd, przedsiębiorstwo

Summary:
Every discipline has his own father. Peter Drucker as a precursor of mod-

ern Management.
Nowadays the defition of father has many meanings. It can be a

man which in biological way is connected with baby but also a human -
the teacher, which creates something, get something off the ground or is
the ideal to somebody. It’s so-called precursor. From centurie the role
and model of the teacher has been changed. Initially they were the lead-
ers of tribe, priests, thinkers. Today the teacher is educated person ,
which can usher in valuable activities or ideas. The example of such per-
son is Peter Ferdinand Drucker. In his publications, he shows for exam-
ple how to manage of business, underlines the role of manager in com-
pany and impact of innovations to concern. By showing course of action
and how to avoid obstacles, he noises knowledge about management
around the world. Nowadays he is called the father of modern man-
agement.

Kayword: the father, the precursor, the teacher, management, Pe-
ter Drucker, organisation, manager, knowledge, opinion, business
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Beata Kuźniarowska

Społeczna rola kapłana jako ojca duchownego

1. Kapłan – sługa Boży
Kapłaństwo w katolicyzmie posiada bardzo odległą genezę, po-

czątkowo odnosiło się to pojęcie do Najwyższego Kapłana Jezusa Chry-
stusa. Także dziedzictwo Starego Testamentu posiada duży wpływ na
kreowanie się, rozumienie oraz definiowanie kapłaństwa. Ogólnie przy-
jęte jest to, iż kult sprawowany przez Naród Wybrany, zwłaszcza przez
Lewitów, brany jest pod uwagę, wtedy gdy omawiane jest kapłaństwo
Nowego Testamentu. Odnosząc się do Starego Testamentu można po-
wiedzieć o wyjątkowej kapłańskiej duchowości która rozpowszechniła
się na cały naród, okrzyknięty później mianem wybranego przez Boga.
Opisane jest to w m.in. w Księdze Wyjścia1.

Zgodnie z tradycją kapłan przewodniczy Mszy Świętej oraz od-
prawia ważne sakramenty religijne. Został on uczestnikiem powierzo-
nego mu urzędu, który jest dostępny tylko dla niego, ponieważ tylko
kapłan może przeprowadzić misterium Eucharystii, czyli to samo co
Chrystus uczynił podczas Ostatniej Wieczerzy. Stąd też w „Mszale
Rzymskim” zamieszony jest zapis, iż jedynie kapłan odprawiać może
modlitwę eucharystyczną, ku upamiętnieniu Ofiary Eucharystycznej2.

Chrystus, powierzając kapłanom upamiętnianie własnej Ofiary
oraz tworząc z nich uczestników swojego kapłaństwa, poprzez ręce
księży może przekazywać swoją Ofiarę Kościołowi do końca dni. Mię-
dzy ofiarą oraz księdzem występuje ścisła oraz nierozerwalna łączność.
Kapłan składający Chrystusową Ofiarę, posiada uczestnictwo w Jego
kapłaństwie. Stąd też powołanie do kapłaństwa jest powołaniem do peł-
nienia Ofiary Chrystusowej mocą uczestniczenia w Chrystusowym ka-
płaństwie – in persona Christi3.

1 W. Cisło, Duchowieństwo w Kościele katolickim [w:] W. Cisło i J. Różańskiego,
Kapłaństwo w religiach świata, Instytut Dialogu Kultury i Religii Wydział Teo-
logiczny UKSW Warszawa 2013, s.45.

2 Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, [w:] Mszał Rzymski dla diecezji
polskich, wyd. 2 poszerzone, Poznań 2010, s.29.

3 Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek „Przypatrzmy się, bracia, powoła-
niu naszemu” (17.03.1996), [w:] Listy Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich
kapłanów Kościoła na Wielki Czwartek (1979‒1998), Kraków 1999, nr 4.
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Ksiądz dzięki sakramentowi święceń zostaje powołany do wyjąt-
kowej służby Ludowi Bożemu. Kapłaństwo powstaje poprzez kapłań-
stwo powszechne, zakorzenione w każdym człowieku dzięki mocy
chrztu oraz bierzmowaniu, a dzięki apostolskiej posłudze biskupa za-
mienia się nowy sakrament. Należy tutaj zaznaczyć ważną kwestię, a
mianowicie rozróżnienie tego iż, każda osoba ochrzczona jest alter Chri-
stus, właśnie poprzez chrzest i wiarę, osoba taka jest zanurzona w
śmierci Jezusa, kapłan zaś odprawia codziennie Mszę świętą służąc in
persona Christi; co oznacza by żył tak jak Jezus Chrystus. Kapłan jest słu-
gą, zaś służba, którą pełni jest taką samą jak ta którą Chrystus powierzył
Apostołom w Wieczerniku. Dalej, służba ta ożywia w różnorakich
wspólnotach Ludu Bożego świadomość „kapłaństwa powszechnego”,
które jest także kapłaństwem królewskim, wyrażanego w składaniu
„duchowych ofiar” Bogu, u którego „służyć” oznacza „królować”4.

Teologia katolicka opisuje kapłana jako człowieka wezwanego
przez Kościół, by aktywnie pośredniczył pomiędzy wiernymi oraz Bo-
giem dzięki ofierze mszy świętej oraz dzięki swojemu bytowemu
związkowi z Chrystusem. Kapłan jest jedynym Pośrednikiem, który żyje
w Kościele5.

2. Rola społeczna kapłana
Zakłada się, iż fundamentalną rolą społeczną kapłana w grupie re-

ligijnej jest kapłaństwo będące specyficznym urzędem kościelnym. Ka-
płaństwo urzędowe interpretuje się pod wieloma aspektami, wykorzy-
stuje się do tego rezultaty w naukach humanistycznych oraz teologicz-
nych. Opierając się na historycznym punkcie widzenia, zauważyć moż-
na, iż zespół czynności zarezerwowanych dla kapłana ukształtował się
początkowo jako efekt społecznego rozdzielenia prac w obszarze okre-
ślonej grupy. Taka teoria posiada potwierdzenie w historii Kościoła
chrześcijańskiego, w historii prężnego rozwoju oraz ewolucji czynności
kapłańskich, gdzie widoczna jest realizacja zadań kapłana w Kościele6.

W socjologii religii, Henri Spencer, zajmujący się kapłaństwem,
wyprowadza rolę kapłaństwa od pierwotnej religii politeistycznej oraz
uważa, iż kapłaństwo powstało dzięki społecznemu podziałowi czynno-
ści w dziedzinie szerokiej działalności religijnej grupy społecznej7. Wyja-

4 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, s. 36.
5 W. Granat, Sakramenty święte. Cz. I. Lublin 1961, s. 343.
6 J. Baniak, Problem roli społecznej kapłana, Teologia praktyczna, tom 3/2002, s. 254
7 H. Spencer, Instytucje kościelne, Warszawa 1981, s. 34-35.



86

śnia on, iż początkowo funkcje kapłana połączone były z funkcjami cza-
rownika, egzorcysty, druida a nawet wodza plemienia itp. Po tym jak
utworzyły się hierarchie społeczne oraz wyodrębniły się czynności reli-
gijne oraz magiczne w powtarzającym się procesie specjalizacji wy-
kształciła się specjalna oraz grupa jednostek, które zajmowały się wy-
łącznie lub prawie wyłącznie czynnościami związanymi z kultem, który
miał zwiększyć chwałę Boga. Społeczny podział prac spowodował to, iż
kapłanom przypadały funkcje nie związane z czynnościami produkcyj-
nymi, stąd też zaangażowali zostali w rozwój kulturowy oraz oświato-
wy. Chrześcijaństwo, a szczególnie katolicyzm przewiduje dla kapła-
nów funkcje zawodową, za którą stoją dwa fundamentalne kryteria:
działalność która skierowana jest dla wiernych oraz działalność, która
wymaga poprzedzającego ją odpowiedniego wykształcenia profesjonal-
nego a także odpowiedniej formacji religijnej, duchowej oraz etycznej8.

Różne dyscypliny naukowe, zwłaszcza socjologia religii zajmują
się istotą oraz zakresem roli księdza a także możliwościami jego oddzia-
ływania na religijność oraz etyczność jednostek. Jako następstwo tego
zainteresowania zostało stworzonych wiele studiów teoretycznych a
także opracowań empirycznych, skupiających się na roli oraz funkcji
kapłanów w parafii a także środowiskach świeckich. Równocześnie po-
wstały również różnorakie typologie funkcji kapłańskich, rozpatrujące
poszczególne ich kryteria. Kapłan odgrywa ważną rolę w Kościele oraz
w społeczeństwie świeckim, zaspokaja on potrzeby oraz oczekiwania
ludzi wierzących oraz urzeczywistnia codzienną misję Kościoła, daje
świadectwo istnienia ideałów religijnych w strukturach kościelnych,
przyczynia się swoimi postawami oraz pracą dla społeczeństwa do tego
by zaangażowanie religijne oraz moralne parafian wzrastało9.

Status kapłana katolickiego w społeczeństwie uzależnione jest od
różnorakich czynników, można wymienić pośród nich trzy najistotniejsze:

 postawa kapłanów odnośnie wartości, które są uznawane za
fundamentalne w konkretnym społeczeństwie;

 wyobrażenie wspólnoty o misji oraz funkcjach kapłanów para-
fialnych a także ocena ich przydatności w religijności oraz etyce ludzi;

 poziom integracji – więzi kapłanów ze społeczeństwem a także
ich uczestnictwo w powszechnie uznawanych wzorcach postępowania.

8 Por. E. Ciupak, Kapłaństwo - powołanie i zawód, [w:] Tenże, Kult religijny i je-
go społeczne podbie, Warszawa 1955, s. 393

9 J. Baniak, Problem roli …op., cit, s. 251.
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Status społeczny kapłanów uzależniony jest także od konkretnej
grupy, ponieważ to ona wyznacza jego przydatność społeczną. Inną
ocenę wydają ludzie religijni a inną ateiści, odmienne zdanie będą po-
siadać parafianie ze wsi a inaczej z miast, tak samo różnie odbierani
księża są przez ludzi starszych oraz dzieci. Społeczeństwo globalne
poddaje osądowi status społeczny kapłanów oraz zakonników pod ką-
tem religijnego charakteru ich życia oraz fundamentalnej roli jaką peł-
nią, skuteczności ich wpływania na religijność oraz etyczność jednostek.
Dodatkowo, status społeczny księży definiują również inne czynniki,
między innymi takie jak ich stosunek odnośnie wartości kulturowych
mających znaczenie społeczne, rodzaj oraz poziom wykształcenia hu-
manistycznego a także zdolności zawodowe, aktualne przemiany kultu-
rowe oraz gospodarcze, polityczna aktywność kleru w państwie a także
poziom moralności kapłanów, zachowanie przez nich ślubów czystości.
Wszystkie wymienione czynniki mogą zmniejszyć autorytet kapłanów
w społeczeństwie, a wręcz całkowicie zniszczyć ich wizerunek. Nieod-
powiednie zachowania kapłanów mogą spowodować spadek zaintere-
sowania obraniem takiej drogi przez młodzież męską oraz zmniejszyć
wartość kapłaństwa instytucjonalnego10.

3. Kapłan jako ojciec
Obecne społeczeństwo jest „społeczeństwem bez ojca”. Brak ojca

jest równoznaczny z brakiem tradycji, opowieści o przodkach a także
ceremoniach religijnych. Kryzys dotykający ojcostwo duchowe nie po-
wstał samoistnie a także nie ogranicza się tylko w samym sobie. Posiada
on swoje początki i zawiera się w szerokim kontekście aktualnych
przemian społecznych i kulturowych oraz przemian w Kościele. Wiąże
się on z rzeczywistością życia rodzinnego, kapłańskiego a także zakon-
nego, a każda forma życia jest nieodłączenie połączona Kościołem oraz
zakotwiczona w rzeczywistości. Wartości a także ich przeciwieństwa,
które kształtują określoną epokę, środowisko kulturowe wraz z oparty-
mi na nich strukturami społecznymi, oddziaływają na funkcjonowanie
Kościoła oraz realizowanie określonego w nim powołania. Kryzys ojco-
stwa duchowego został tematem teologiczno-duchowych rozważań po-
soborowych. Rozpoczęta debata na temat ojcostwa duchowego dotyczy-

10 J. Baniak, Powołanie czy zawód? Religijny i świecki wymiar kapłaństwa hierar-
chicznego w świadomości młodzieży polskiej, Konteksty Społeczne, Social Contexts,
2018, Tom 6, Nr 2 (12), s.13.
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ły oprócz zagadnień pastoralnych lub metod jej realizacji także ducho-
wej natury ojcostwa oraz przeznaczenia powołania mężczyzn11.

Ojciec w tak pojmowanej rodzinie jest zdroworozsądkowy, zabez-
piecza jej dobrobyt oraz potrafi się poświecić. Ojciec potrafiący się za-
troszczyć oraz zaangażować się emocjonalnie w życie potomstwa staje
się fundamentem dobrego rozwoju. Ojcostwo podkreśla bowiem zwią-
zek oraz wzajemne odniesienie pomiędzy różnymi istotami, zwłaszcza
relację pomiędzy ojcem oraz potomstwem. Stosunek taki sprawia, iż
podstawową rolą ojca jest nienaganne zachowanie oraz przekazywanie
dobrego wzoru. Ojciec w katolickiej rodzinie symbolizuje wartości bi-
blijne oraz ma świadomość, iż kreowanie męskości wymaga od niego
powiększonej aktywności osobistej oraz pracy duchowej12.

Kapłan nie jest prawdziwym ojcem, ale posiada ojcostwo zastęp-
cze, które jest równie prawdziwe, bezstronne i piękne. Ojcostwo księdza
jest wyjątkowym misterium, które jest rozpoznawane poprzez wiarę, to
tajemnica umożliwiająca odkrycie misji kapłana w Kościele. Dzięki sa-
kramentom dokonuje odnowienia dusz w łasce, czyni z nich uczestni-
ków życia Bożego. Równocześnie ksiądz przyjmuje sakrament, który
pozwala mu służyć wspólnocie Kościoła, odnajduje w sobie powołanie
do przeżywania ojcostwa jako spoiwa wypełniającego jego powołanie13.
Obraz kapłaństwa rozumianego jako ojcostwa usytuowany jest w sto-
sunku do antropologii komunii, wiąże się z ponownym odkrywaniem
powołania do ojcostwa będącego uczestnictwem w ojcostwie Bożym.
Jedynie takie spojrzenie umożliwia kapłanowi posiadanie nadzieję, iż
jego misja zakotwiczona w wierze nie będzie bezowocna, ponieważ jej
gwarancją jest Bóg, realizujący swój plan miłości. Dlatego też celibat
kapłana nie jest traktowany jako rezygnacja tylko jako zaświadczenie o
osobowej miłości, wypełniającej język wpisany w ciało mężczyzny –
języka ojcostwa. Ksiądz pracujący na niwie Kościoła jest świadomy tego,
iż jest jedynie zarządcą Bożych tajemnic, powinien je przekazywać jako
dobry pasterz nie zaś jako wyrobnik. Dla tych którzy tego potrzebują
staje się ojcem duchowym, wędrującym z nimi przez życie oraz poma-
gającym im. Nie wykonuje tego jako poganiacz, lecz jako przewodnik i
wierny kompan. Należy dostrzec to, iż ksiądz przeżywa swoje duchowe

11 R. Cantalamessa , Hymn ciszy. Medytacja o Bogu Ojcu, Kraków 2000, s. 6.
12 A. Baran, Nowa wizja ojcostwa duchowego w kościele, Studia Theologica Var-

saviensia UKSW 2/2013, s.108.
13 A. Derdziuk, Ojcostwo kapłana, [w:] Oblicza ojcostwa, TN KUL Lublin, 2001,

s. 156- 157.
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ojcostwo prowadząc braci oraz siostry w wierze, ale jest także narażony
na wiele niepowodzeń oraz wątpliwości. Posiada jednakże przeświad-
czenie, iż to w krzyżu Chrystusa zawiera się prawda na temat ducho-
wego rodzenia dokonującego się w bólu, ale gdy ukaże się owoc ból jest
zapominany, a pozostaje radość tego, iż narodziło się nowe życie14.

Gdy zostały już wspomniane podstawowe powinności każdego
księdza, zwłaszcza kapłana mającego pod swoją opieką parafią, należy
się skoncentrować na socjologicznym statusie funkcji proboszcza. Po-
między kanonicznym założeniem funkcji proboszcza oraz jego rzeczy-
wistą rolą w społeczeństwie uwidaczniają się pewne rozbieżności.
Stwierdzić można, iż kanoniczne rygory są jedynie zewnętrznymi ra-
mami duszpasterskiego oraz społecznego funkcjonowania w parafii.
Funkcja proboszcza wywiera rozstrzygający wpływ na kształtowanie
wizerunku księdza w parafii. Faktyczna rola kapłana uwidacznia się
dopiero po tym ja zbadana zostanie jego działalność w parafii oraz jak
odbierany jest przez mieszkańców parafii15.

Jak już wspomniano proboszcz jest instruktorem wiary, nie prze-
mawia on dzięki własnemu autorytetowi, ale na mocy zwierzchnictwa
biskupa diecezjalnego oraz pośrednio całości Kościoła. Nie przedstawia
on własnej osobistej nauki lecz naukę Kościoła. Ksiądz, który stara się o
odpowiednią formację wiernych powinien zostać „żywym obrazem”
Jezusa Chrystusa. Jego powinnością jest staranie się odtworzenia we
własnej sobie ludzkiej doskonałości, która objawiła się w Jezusie, zostać
człowiekiem dogłębnej wiary. Jedynie tak może skutecznie spełniać
swoją kapłańską służbę wobec wiernych. Kiedy wierni zwracają się z
pytaniem do księdza, lub gdy zawierzają mu własne problemy czekają
na coś więcej niż jedynie odpowiedzi którą dyktuje rozsądek, chcą
otrzymać radę od ojca duchownego. Jeżeli zaś nie odnajdują w nim ta-
kiej postawy odczuwają zawód, kiedy zaś zidentyfikują w kapłanie
świadka wiary doznają umocnienia w swoich światopoglądach. Każdy
ksiądz, nie tylko proboszcz, powinien sprawować w społeczności para-
fialnej misję animatora wiary16.

Ogólnie przyjęte zostało, że powinnością proboszcza jest troska o
parafian oraz ich pełne nawrócenie. Ksiądz, który stara się o odpowied-
nią formację wiernych winien stać się „żywym obrazem” Jezusa Chry-
stusa. Kapłan powinien odwzorować we własnej osobie ludzką dosko-

14 Z. J. Kijas, Nowy kapłan na nowe czasy, Kraków 2002, s. 39.
15 T. Borutka, Społeczna rola proboszcza w parafii, Kraków 2002, s. 346.
16 Ibidem, s. 348.
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nałość, którą objawił Chrystus, być jednostką o bardzo głębokiej wierze.
Jedynie tak może skutecznie spełniać kapłańską względem wiernych.
Stąd też, słowo Boże które głosi powinno być przekazywane zgodnie z
prawdami zawartymi w Boskim objawieniu, przekazywanym w magi-
sterium Kościoła tak samo podczas nauczania uroczystego, jak i podczas
zwyczajnego oraz powszechnego, dotyczącego wiary oraz obyczajów.
Jednym z rodzajów przekazywanie nauk wiary jest katecheza, zajmująca
w parafii bardzo ważne miejsce. Kapłan posiada obowiązek dokładania
wszelakich starań do tego by katecheza została jedną z najważniejszych
części edukacji chrześcijańskiej. Charakterystyczną cechą katechezy jest
doprowadzenie jednostki oprócz spotkania z Bogiem oraz do zjedno-
czenia oraz do osiągnięcia głębokiej zażyłości z Nim. Taka szczególna
posługa kapłana nie może sprzeniewierzać się jego głównej misji, nie
powinien wysuwać się na pierwszy plan, a jedynie być przewodnikiem
do Boga. Odmienne są bowiem role mówcy społecznego oraz kazno-
dziei który wychowuje. Mówca dąży do osiągnięcia konkretnych, często
jednorazowych rezultatów, natomiast kaznodzieja formuje umysły, po-
stawy oraz sposoby postępowania. Wyjątkową troską proboszcz powi-
nien obtaczać religijne wychowanie najmłodszych17.

Trzecia funkcja jaką sprawuje kapłan, jak akcentował Paweł VI, to
sprawowanie Eucharystii oraz przekazywanie słowa Bożego, nie odgra-
dzając się od wiernych, lecz wspólnie z nimi doznawać duchowego
przeżywania niepojętej obecności Boga. Kapłaństwo ponieważ, jak na-
uczał papież, nie jest na użytek indywidualny, nie jest indywidualnym
przywilejem, a jest szafarstwem oraz posługą wobec wiernych. Kapłan
pośredniczy pomiędzy Bogiem oraz ludźmi, jest on na „użytek Kościo-
ła”, służy wspólnocie, służy dla dobra braci i sióstr w wierze. Kapłań-
stwo jest to apostolstwo, jest niezmiernie istotną misją, jest funkcją po-
średniczenia18.

Proboszcz jest również stróżem moralności, nauczycielem swoich
parafian. Oprócz tego, że jest nauczycielem jest również, a nawet przede
wszystko wychowawcą. Rozgraniczenie między oddziaływaniem „oso-
bistym” oraz „oficjalnym” nie jest możliwe w tak delikatnej dziedzinie.
Proboszcz pracuje w tym względzie dzięki osobistemu przykładowi
oraz oficjalnemu charyzmatowi. Działa urzędowo, w imieniu Kościoła,

17 K. Graczyk, Prawno-społeczna funkcja proboszcza w świetle przepisów prawa
Kościoła katolickiego, Studia Wrocławskie, 13/2011, s. 77-78.

18 M. Szymuła, Podstawowe funkcje posługi kapłańskiej w świetle nauczania Pawła
VI, Warszawskie Studia Teologiczne VIII/1995, s 153.
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stąd też posiada prawo do autorytatywnego rozstrzygania wątpliwości
sumienia oraz może udzielać odpowiednie napomnienia. Wierni zwra-
cając się o radę do kapłana, nie czynią tego wyłącznie z powodu jego
osobistych walorów, lecz zwłaszcza z powodu zaufania którym obda-
rował go Kościół. Nie wyklucza to oczywiście osobistego charyzmatu
kapłana, ale nie jest on jedynym powodem zaufania. Niektórzy z pro-
boszczów zostają „ojcami parafii” tytularnie oraz oficjalnie, pozostali zaś
dzięki faktycznego autorytetowi osobistemu. Aktualnie najbardziej ce-
niony i księży jest autorytet moralny. Nie można jednakże zapominać, iż
proboszcz będąc wychowawcą posiada środki dzięki sprawowanemu
urzędowi (charisma of office). Jest szafarzem rozdającym łaski wysłużo-
ne oraz te które przekazała Kościołowi Chrystus. Należy podkreślić to,
iż proboszcz zostaje przysłany do parafii nie tylko jako zarządca dóbr
materialnych, ale głównie jako administrator dóbr duchowych. W dzie-
leniu tych najważniejszych dóbr odpowiada całą wspólnotą eklezjalną a
przede wszystkim przed Chrystusem. Dlatego też powinien rozdzielać
je zgodnie z zaleceniami Kościoła przy zachowaniu szacunku oraz nale-
żytej powagi19.

Ksiądz powinien wspierać organizacje oraz stowarzyszenia reli-
gijne które skupiają osoby świeckie. Zwłaszcza powinni dbałością obta-
czać Akcję Katolicką, która rozwija się w Kościele. Akcja Katolicka jest
„urzędem koniecznym w Kościele” oaz powinna otrzymywać wsparcie
od wszystkich, zwłaszcza jednak od proboszczów. Jej cel to formowanie
jednostek świeckich oraz zachęcenie ich do aktywnego uczestniczenia w
życiu społecznym oraz parafialnym. To właśnie Akcja Katolicka powin-
na przyczynić się do uspołecznienia oraz rozpowszechniania wiary20.

Ksiądz został powołany, realizować posługę w świecie, nie może
od niego uciekać jednocześnie negując tym jego wartość. Ważne jest by
kapłan nie stawiał ponad pracę duszpasterską pracy charytatywnej, kul-
turowej czy też społecznej. Głównym zadaniem Kościoła, a co za tym
idzie także Kapłana jest ukazywanie obecności Boga w świecie, w co-
dziennej rzeczywistości a przede wszystkim ukazanie wiernym prostej
drogi do Boga21. Przy takim podejściu do sprawy nie są niczym dziw-
nym słowa Benedykta XVI, które wypowiedział podczas pielgrzymki w

19 J. Majka, Socjologia parafii, Lublin 1971, s. 179.
20 T. Borutka, Duchowość asystenta Akcji Katolickiej, [w:] Akcja Katolicka. Toż-

samość dzisiaj. IV Tydzień Społeczny, t. VI, Warszawa 1998, s. 185.
21 W. Skworc, Kapłan we współczesnym świecie, [w:] Sztuka bycia księdzem, red.

J. Augustyn, Kraków 2011, s. 376.
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2006 roku w Warszawie. Zaznaczał wówczas, iż: wierni oczekują od
księży jedynie tego by byli pośrednikami między człowiekiem i Bogiem,
nie oczekują tego by byli ekspertami w dziedzinach ekonomii, budow-
nictwa lub też polityki. Kapłan według wiernych powinien być eksper-
tem w sferze życia duchowego, być świadkiem wiecznej mądrości która
płynie ze Słowa Bożego. Papież Benedykt XVI dobitnie ukazał, iż czło-
wiek w księdzu pragnie odnaleźć przewodnika oraz świadka wiary22.

Dzisiejsi wierni oczekują także tego, iż ksiądz będzie pasterzem,
nie zaś wyrobnikiem i pracownikiem, ponieważ pasterz jest w stanie
ofiarować własne życie oraz poświęcić je dla wiernych. Dzisiejsza po-
trzeba kapłana będącego pasterzem tym większa jest, im mniej świat
akceptuje myśl o tym by poświęcić się bezinteresownie dla innych23. To,
czy ksiądz jest w sanie do złożenia ofiary, nie jest weryfikowane tylko
podczas sprawowania Eucharystii, ale również wtedy, gdy po Mszy
Świętej angażuje się w sprawy osób wiernych potrzebujących pomocy.
Jedynie wówczas wierni mogą zweryfikować to czy ofiarność kapłana
jest rzeczywista, czy jest tylko teoretycznie księdzem czy też również
praktycznie potrafi być następcą Jezusa. Współczesny kapłan musi przy-
jąć do świadomości to, iż fundament jest posługiwania to „bycie dla in-
nych”, jedynie z takim przeświadczeniem może w pełni zrealizować
pasterskie posługiwanie. Przejawem tego jest między innymi czas, jaki
kapłan jest gotowy poświęcić dla drugiego człowieka, zwłaszcza młode-
go. Kolejnym przejawem jest także to czy potrafi umiejętne towarzyszyć
młodzieży, nie może takie towarzyszenie być „kumplostwem” czy też
„poklepywaniem po ramieniu”, nie może też kapłan być poddanym
młodzieży. Oznaką pasterskiej miłości, która tak potrzebna jest dzisiej-
szej młodzieży jest także zdolność słuchania, jednak nie tylko młodzi
ludzie potrzebują wysłuchania przez kapłana, potrzebują tego wszyscy
wierni. Wierni potrzebują kapłana potrafiącego słuchać i doradzać, a nie
oceniać ludzkimi zmysłami, gdyż ocena postępowania zarezerwowana
jest dla Boga, a kapłan może zrobić to jedynie w jego imieniu24.

Młodzież oczekuje tego, iż kapłan spotykany na lekcji religii, w au-
tentyczny sposób pozwoli im doznać pasterskiej dobroci, której źródło

22 Benedykt XVI, Kapłan – ekspertem w dziedzinie życia duchowego, [w:] Bene-
dykt XVI w Polsce. „Trwajcie mocni w wierze”. Pierwsza pielgrzymka 25–28
maja 2006 roku, red. I. Dojka, M. Latasiewicz, Warszawa 2006, s. 19

23 A. Czaja, Szczerze o Kościele, Kraków, 2014, s. 159–160.
24 R. Szymkowiak, Kapłan wśród młodych i trudnych, [w:] Sztuka bycia księdzem,

s. 459–462.
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znajduje się w Jezusie Chrystusie. Młodzież, pragnie odnaleźć w księ-
dzu człowieka, który oddany jest przede wszystkim Bogu, ale również
sprawom człowieka, nie tracącego swojej energii na gromadzenie warto-
ści materialnych, ale będącego przewodnikiem wiary oraz kompanem w
poszukiwaniu Jezusa Chrystusa25.

Zakończenie
Zdefiniowanie norm, wymogów oraz wartości roli kapłana, które

mają swoje źródło w społeczeństwie XIX wieku, jest bardzo trudne. Nie-
zmiernie ważne jest w tym aspekcie regionalne zróżnicowanie pozycji
kapłana oraz jego statusu w określonych grupach społecznych. Najbar-
dziej doceniany się wydaje proboszcz w małej miejscowości a szczegól-
nie w wiejskiej parafii. Tradycyjnie fundamentalnymi dziedzinami dzia-
łania proboszcza były: sacrum, kontrolowanie społeczeństwa, bycie lo-
kalnym autorytetem, sprawowanie władzy oraz działalność gospodar-
cza26. Ojcostwo duchowe jest głównie obecnością, towarzyszeniem, tro-
ską, opieką oraz wspieraniem w realizowaniu powołania, które kapłan
otrzymał od Boga. Natomiast ojcostwo biologiczne jest przekazywaniem
życia biologicznego. Ojcostwo duchowe ma na zadanie pomaganiem
człowiekowi, wspieraniem go w trudnych chwilach, jest to pomaganie
mu w chwilach ciężkich wyborów, aby zawsze jego decyzje były zgodne
z nauczaniem Kościoła. Ojciec duchowy nie ofiaruje życia, on tylko po-
maga w prawidłowym przejściu przez nie, troszczy się o nie, ponieważ
życie jest darem od Boga i należy go wykorzystać w osób odpowiedni.
Troszczenie się o życie duchowe potrafi przybierać różnorakie formy.
Księża, którzy przyrzekają życie w celibacie, rezygnują z biologicznego
ojcostwa, w wyjątkowy sposób ofiarują własne życie Chrystusowi, Kró-
lestwu Bożemu oraz trosce o to by ich wierni doznali zbawienia, dlatego
też można ich nazywać ojcami duchowymi. Są oni bardzo potrzebni w
XXI wieku, gdzie widoczny jest upadek norm i zasad moralnych i to
właśnie ich zadaniem jest stać na straży tych zasad i norm, aby każdy
człowiek mógł dobrze przeżyć życie w zgodzie z prawdą i miłością.

25 D. Galanciak-Lubawa, Problemy w posłudze kapłana – nauczyciela i wycho-
wawcy młodego pokolenia, Sympozjum Rok XX 2016, nr 1, s 124.

26 K. Chylak, Od spowiednika do społecznika. Transformacja roli społecznej du-
chownego w II Rzeczypospolitej, Łódzkie Studia Teologiczne 26 /2014, s. 167.
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Streszczenie:
Kapłani pełnią w środowisku osób wierzących rolę ojca duchowe-

go, który prowadzi wiernych ścieżką prawdy, dobroci i miłości do Boga.
Rola ta jest bardzo ważna w XXI wieku ponieważ zauważyć można
upadek zasad i norm moralnych. Kapłan jest osobą, która nie tylko głosi
ewangelie, ale także jest przewodnikiem wspólnoty parafialnej, utożsa-
mia się z parafianami służy im radą i pomocą w trudnych chwilach.

Słowa kluczowe: Kapłan, ojciec, religia, wiara, Bóg

Summary:
The social role of the priest as a spiritualfather
WarszawaPriests play the role of a spiritual father among be-

lievers, who leads the faithful on the path of truth, goodness and love
for God. This role is very important in the 21st century because you can
see the decline of moral principles and norms. The priest is a person
who not only preaches the gospels, but is also a guide of the parish
community, identifies with parishioners and gives them advice and help
in difficult times.

Keywords: Priest, father, religion, faith, God
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Alicja Sadowa

Władza ojcowska w prawie rzymskim

Wstęp
Tematem niniejszego artykułu jest jedna z archaicznych instytucji,

jaką była władza rodzicielska sprawowana przez ojca rodziny – patria
potestas. Celem jest wykazanie przemian oraz ogólnego zarysu cech wła-
ściwej tej instytucji. Czytelnik napotka w tym artykule przywołanie do
początku państwa i prawa rzymskiego. Jest to powiązane z faktem, iż
głównym przedmiotem rozważań są zagadnienia najbardziej właściwe
dla rzymskiej władzy ojcowskiej, a zatem istotna staje się próba dotarcia
do ich genezy. Ukazano wpływ władzy państwowej na pozycję ojca ro-
dziny, ich wzajemne relacje. W nawiązaniu z zagadnieniem wygaśnięcia
patria potestas ukazana zostanie rola państwa jako czynnika prawo-
twórczego, ograniczającego władzę ojcowską w wyniku coraz większej
ingerencji państwa w życie obywateli i kształtowania nowego modelu
stosunków rodzinnych.

1. Familias
Najstarszą instytucją społeczną była rodzina rzymska, która była

znana jeszcze przed powstaniem państwa rzymskiego. W starożytnym
Rzymie rodzina była zwartą i silną komórką społeczną, w której wy-
łączną władzę sprawował pater familias.

W skład rzymskiej familias wchodzili członkowie najbliższych ro-
dziny – jak ojciec /pater familias/, matka /mater familias/ oraz niezamęż-
ne córki czy synowie, a także wchodziły córki będące mężatkami, jeśli
zawarły związek sine conventione in manu oraz żonaci synowie ze swoimi
żonami i dziećmi. Wszystkie osoby wchodzące w skład rodziny miesz-
kały razem pod jednym dachem i podlegały władzy pater familias1. Oso-
by podległe władzy ojca rodziny dzieliły z nim stanowisko społeczne,
polityczne, korzystały z jego opieki, a po jego śmierci dziedziczyły jego
majątek i kult. Na część składową rzymskiej familii zaliczana też była
wartość majątkowa należąca do tego samego domu, w tym niewolni-

1 B. Łapicki, Prawo rzymskie, Warszawa 1948, s. 244.
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ków. Za spokrewnione między sobą osoby uważano tylko, te które pod-
legały władzy danego pater familias aktualnie lub przed jego śmiercią2.

Więzi w familias opierała się na pokrewieństwie agnacyjnym, po-
legającym na tym, iż osoby były ze sobą spokrewnione poprzez pole-
głość władzy wspólnego przodka3. Takie pokrewieństwo powstawało
jedynie ze strony ojca, jako dzierżyciela władzy w rodzinie. Dlatego
dzieci kontynuowały rodzinę ojca, pod którego władzą się znajdowały.
Niniejsze pokrewieństwo obejmowało dzieci zrodzone z prawego mał-
żeństwa oraz też abrogowane, adoptowane4.

Rzymianie uważali, że patria potestas była wyłącznie ich wynalazkiem
i prawem należnym tylko obywatelom rzymskim, co odnalazło odzwier-
ciedlenie między innymi w jednym z edyktów cesarza Hadriana5.

2. Pojęcie partia potestas
Pojęcie partia potestas początkowo wchodziło w skład szeregu po-

jęcia – manus. Najdawniejsze zanczenie manus obejmowało sześć insty-
tucji prawnych, które później funkcjonowały samodzielnie. Było to Ma-
nu /sensu stricte/, macipium, dominica potestas, prawo własności i słu-
żebności i partia potestas. W późniejszym czasie manus oznaczało wy-
łącznie władzę męża nad żoną w małżeństwie in manum. Według Pan-
kiewicza ślady takich pater familias możemy odnaleźć między innymi w
indoeuropejskim pojęciu demi-poti, oznaczającym władzę lub gospoda-
rza domu. Do głównych jego zadań zaliczano rolę kapłana domowej
wspólnoty i pewnego rodzaju sędziego. Uważał on, że sam rdzeń demi ,
czyli dom przetrwał w języku łacińskim w pojęciu domus, które jest
określeniem społecznej przestrzeni bogów, ludzi i zwierząt składających
się na domową wspólnotę rodzinną. Z pojęcia poti powstało późniejsze
określenie potestas6. Zabłocki podaje, iż termin pater oznaczał pierwotnie
rodzica, mimo że używano go także w odniesieniu do głowy rodu pater
gentis. Tytuł pater odnosił się także do członków senatu, do bóstw. Także
wieloznacznym pojęciem jest termin familia. Według prawa oznacza on
całość złożoną z osób i rzeczy, sensu stricte obejmował też osoby wolne,

2 A. Nowak, Pojęcie władzy ojcowskiej w rzymskim prawie klasycznym, Studia
Prawnoustrojowe, nr 1/2002, s. 36-37.

3 R. Pankiewicz, Człowiek a wszechobecność zagrożenia. Rozgraniczenie społecznej i
sakralnej przestrzeni we wczesnym Rzymie, Prawo kanoniczne 40(97), nr 1-2, s. 265.

4 A. Nowak, Pojęcie władzy ojcowskiej…, s. 37.
5 H. Inasdowski, Rzymskie prawa małżeńskie a chrześcijaństwo, Lublin 1935, s. 54.
6 R. Pankiewicz, Człowiek a wszechobecność…, s. 267.
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powiązane ze sobą węzłami prawnymi lub przynależną do tych osób
masą majątkową.

Stąd patria potestas obejmowała zarówno osoby wolne wchodzące
w skład rodziny oraz wszelkie składniki majątkowe do niej należące7.

Na początku patria potestas charakteryzowała się taką samą pozy-
cją wszystkich jej części składowych, czyli że sytuacja syna de facto nie
różniła się zbytnio od sytuacji niewolnika. Powodował to że niektórzy
pater familias uważali swoich synów za część masy majątkowej8. Z upły-
wem czasu prawne stanowiska różnych składników rzymskiej familias
zróżnicowały się i władza pater familias w stosunku do każdego z nich
otrzymał odpowiednią nazwę. Manus oznaczało władzę męża nad żoną,
patria potestas to władza, którą sprawuje pater familias nad dziećmi, a w
stosunku do niewolników pan domu sprawował dominica potestas. W
wyniku tej ewolucji żona i dzieci stopniowo otrzymywały swoje odręb-
ne prawa. Według prawników okresu klasycznego patria potesta była
prawem osobistym, niezbywalnym, o charakterze niemajątkowym9.

Rodzina w rzymskim prawie prywatnym za czasów królewskich
wysunęła się na pierwszy. W państwie rzymskim pozycja rodzinny stała
się bardzo silna. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że bez przynależności
do jakiejkolwiek rzymskiej familias nie można było w czasach starożyt-
nych uzyskać statusu obywatela, a tylko obywatelom rzymskim przy-
sługiwały między innymi uprawnienia polityczne, nadział gruntów,
uprawnienia z zakresu rzymskiego prawa prywatnego, w tym także
patria potestas10.

3. Sposoby wejścia pod partia potestas
Prawo rzymskie przewidywało trzy podstawowe sytuację po-

wstania władzy ojcowskiej. Sytuacjami powstania patria potestas było
urodzenia się dziecka w ważnym w świetle prawa małżeństwie rzym-
skim, przysposobienia /adopcja, abrogacja/ oraz legitymacji dziecka.
Należy tutaj zaznaczyć, iż specyficznym sposobem wejścia żony pod
władze ojcowską było conventio in manum, wynikiem czego było zyska-
nie przez nią pozycji prawnej agnacyjnej córki11.

7 A. Nowak, Pojęcie władzy ojcowskiej…, s. 38.
8 B. Łapicki, Władza ojcowska w starożytnym Rzymie. Okres klasyczny, Warsza-

wa 1937, s. 78.
9 A. Nowak, Pojęcie władzy ojcowskiej…, s. 38-39.
10 Ibidem, s. 39.
11 A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, Warszawa 2007, s. 193.
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Z urodzeniem się dziecka w ważnym małżeństwie powiązane są
dwie rzymskie paremie prawnicze, czyli mater semper certa est – matka
zawsze jest pewna, oraz pater ist est, quem nuptiae demonstrant – ojcem jest
ten na którego wskazuje małżeństwo. Druga premia ukazuję istnienie
instytucji domniemania pochodzenia dziecka z małżeństwa. Aby wystę-
powało domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa zgodnie z
prawem rzymskim dziecko musiało się urodzić najwcześniej w 182 dniu
po zawarciu małżeństwa, a najpóźniej w 300 od jego rozwiązania.
Wskazane terminy wnikały z czasu trwania ciąży12.

Innym rodzajem powstania patria potestas było przysposobienie
/adopcja i arrogacja/. Rozróżniano dwa rodzaje przysposobienia w za-
leżności od tego czy wchodzący pod władzą ojca był osobą sui iuris
/swego prawa/, czy alieni iuris /obcego prawa/. Adopcja była rodzajem
przysposobienia osoby alieni iuris, a dokonywała się na podstawie czyn-
ności prawnej, będącej prywatnoprawnym aktem zawartym pomiędzy
adoptującym a naturalnym ojcem dziecka oddawanego w przysposo-
bienie. W różnych okresach prawa rzymskiego adopcja wyglądała ina-
czej. Na przykład prawo klasyczne, a w zasadzie Ustawa XII tablic sta-
nowiła, że ojciec aby stracić władzę nad swoim synem musiał go trzy-
krotnie sprzedać, zaś córkę tylko raz. Następnie dziecko było oddawane
w stan przejściowej zależności prawnej tzw. macipium osobie zaufanej.
Potem dokonywano pozornego procesu windykacyjnego, w którym
osoba zaufana przekazywała dziecko adoptującym. Ten sposób adop-
towania obowiązywał do końca okresu klasycznego, pod koniec którego
dla przeprowadzenia adopcji wymagano nieformalnej umowy zawiera-
nej pomiędzy dwoma zainteresowanymi zwierzchnikami rodzin. Zapis
prawa justyniańskiego, wyróżniał dwie formy adopcji, czyli pełną
/adoptio plena/ i niepełną /adoptio minus plena/. Dla zaistnienia pełnej
formy potrzebne było, aby adoptującym był krewny wstępny np. dzia-
dek macierzysty, gdzie adoptowany przechodził pod jego władze i do
jego rodziny. Natomiast w adopcji niepełnej adoptujący był osobą obcą,
po której przysposobione dziecko nabywało prawa do dziedziczenia
beztestamentowego po adoptującym, lecz bez przejścia pod jego władze
ojcowską oraz zachowywało uprawnienia spadkowe w swojej dotych-
czasowej rodzinie13.

12 M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawa prywatne. Zarys wykładu, Za-
kamycze 2003, s. 162.

13 A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne…, s. 194-195.
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Arrogacja – drugi rodzaj przysposobienia – dotyczyła osób sui iu-
ris, a konkretnie odnosiła się do dojrzałych mężczyzn. Efektem tego
przysposobienia było przejście abrogowanego wraz z całym jego mająt-
kiem i ewentualnie podległymi mu osobami do rodziny agnatycznej
arrogującego oraz pod jego władzę ojcowską. Celem arrogacji było za-
pewnienie naturalnego męskiego następcy. Arrogowany po śmierci ar-
rogującego przejmował po nim całość sacra familias. Dlatego mając na
uwadze doniosłość takiej zmiany stosunków rodzinnych, o arrogacji
decydowała uchwała zgromadzenia narodowego14.

Trzecim i ostatnim sposobem wejścia dziecka pod władze ojcowską
była legitymacja dziecka, stosowana w okresie prawa poklasycznego wo-
bec dziecka zrodzonych z konkubinatu. Legitymacja polegała na uznaniu
przez ojca naturalnego, dziecka zrodzonego z konkubinatu i nadania mu
statusu dziecka małżeńskiego. Dzieliła się ona na trzy sposoby:

1) legitymacja przez późniejsze małżeństwo ojca z matką dziecka,
2) legitymacja przez ofiarowanie dziecka kurii, czyli nadanie sy-

nowi /córce również jeżeli była odpowiednio wyposażona jeżeli była
odpowiednio wyposażona majątkowo przez swojego ojca i wyszła za
mąż za dekuriona/ pochodzącemu z konkubinatu statusu dziecka mał-
żeńskiego na podstawie wpisania go na listę dekurionów,

3) legitymacja przez reskrypt cesarski, czyli nadanie statusu na
podstawie rozporządzenia cesarskiego15.

4. Treść władzy ojcowskiej
Patria potestas obejmowała w sobie władzę ojca w stosunku do

dzieci i dalszych zstępnych, a także obronę ich i opiekę nad nimi oraz
utrzymanie ładu i porządku w rodzinie. Władza ojcowska miała z jednej
strony charakter prymatu, patriarchatu zaś z drugiej aspekt publiczny,
dlatego w okresie republiki władzę ojcowską określano niejednokrotnie
jako imperium patris oraz traktowano go jako dostojnika do spraw ro-
dzinnych16.

Do niewolnictwa często porównywano podległość dzieci i wnu-
ków pod patria potestas. Różniły się one jedynie tym, że niewolnik w
obliczu prawa był rzeczą, zaś dziecko osobą. Ojciec miał prawo do
sprzedaży dziecka znajdującego się pod jego władzą, wyrażał zgodę na
małżeństwo córki, a także mógł je w określonych sytuacjach rozwiązać.

14 M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne…, s. 163-164.
15 A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne…, s. 195-196.
16 B. Łapicki, Prawo rzymskie, s. 245.
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Następstwem patira potestas była podwładność dziecka i wraz z jej zga-
śnięciem ustawała sama. Dziecko stawało się osobą sui iuris w efekcie
śmierci ojca – nie miało to zastosowania wobec niewolników. Różnica ta
w była mniej dostrzegalna w stosunkach prywatnych.

Ojciec rodziny posiadał prawo do karcenia osób mu podległych.
Cięższe przewinienia i kary wymagały decyzji sądu domowego. Granica
tego prawa przeważnie była określana jako ius Vita ec necis – prawo ży-
cia i śmierci. W okresie archaicznym omawiane prawo zaczynało być
ograniczane przez ustawodawstwo królewskie. Ojciec był pozbawiony
prawa do zabicia dziecka przed upływem trzeciego roku życia, co w
efekcie było praktycznie pozbawienie go prawa uznania dziecka – ius
tollendi. Zabijanie bądź porzucanie niemowląt w okresie klasycznym
było potępiane przez opinię publiczną, a także również przez ówczesne
czynniki prawotwórcze. Ustawodawstwo, praktyka sądowa, prawnicy
oceniali ten fakt jako przestępstwo podlegające karom17.

Jednocześnie prawo obligowało pater familias do zabicia każdego
noworodka, który urodził się kaleki bądź zdeformowany. Jednak wcze-
śniej musiał najbliższym sąsiadom okazać dziecko. Wynikało to z faktu,
że od czasów najdawniejszych w starożytnym Rzymie urodzenie się
potworka uważane było za złą wróżbę dla całej gminy. Stąd jeżeli pater
familias nie wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku przez Usta-
wę XII Tablic, w kompetencję ojca wkraczał władza państwowa i sama
uśmiercała dziecko18. W okresie klasycznym w niniejszej kwestii nie
zaszły żadne zmiany, uświęcano tępienie noworodków, które przyszły
na świat pod złą wróżbą, ze względu na dobro ogółu.

Z partia potestas wynikało prawo do nieprzyjęcia dziecko do rodzi-
ny, czyli porzucenia go. Zwyczaj ten często występował u ludów staro-
żytnych i najprawdopodobniej pojawił się w pierwotnym prawie rzym-
skim. W okresie republikańskim zjawisko to rozpowszechniło się na
skutek aktu non tollere. H. Kupieszewski uważał, że ojciec mógł porzucić
dziecko nawet po pierwotny podniesieniu, czyli przyjęciu do rodzinny.
Porzucenie dziecka zazwyczaj wiązało się z śmiercią dziecka. Zwyczaj
porzucania dzieci, zwłaszcza córek przeważnie był praktykowany w
rodzinach ubogich, gdzie ojcowie nie mieli możliwości zabezpieczyć
egzystencje zbyt licznej rodziny. Upośledzenie córek było związane a
tym, że nie mogły one kontynuować kultu przodków, nie zwiększały też

17 A. Nowak, Pojęcie władzy ojcowskiej…, s. 42.
18 B. Łapicki, Władza ojcowska…., s. 9.1
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potencjału militarnego państwa oraz nie były na równi z mężczyznami
wartościową siłą roboczą19. \

Praktyka cenzorska coraz częściej zaliczała porzucenie noworodka
do zbrodni. Skłaniała się też ku temu opinia prawników. W Digestiach
Paulus rozpatrywał porzucenie dziecka pod względem prawa karnego.
Zastanawiał się, jaki stan faktyczny może stanowić zabójstwo dziecka,
jako jeden z nich wskazywał powstrzymanie się od podawania dziecku
jedzenia, z czym łączył porzucenie dziecka, nawet w miejscu publicz-
nym dla wzbudzenia litości. Jednak tylko wtedy, gdy fakt ten spowo-
dowały śmierci dziecka20. Prawo okresu klasycznego nie znało osobnego
przestępstwa porzucenia dziecka. Pozostawało ono nadal w sferze
uprawnień pater familias. Pierwsze ograniczenia w zakresie porzucenia
dziecka pojawiły się w konstytucjach cesarskich okresu poklasycznego.

Ustawa Romulusa przyznawała ojcu władzę karną nad dziećmi.
Na początku ojciec mógł pozbawić winowajcę wolności, wymierzyć karę
cielesną lub karę pracy przymusowej. Dopuszczalne było bicie i wy-
dziedziczenie, okaleczenie lub wyrzeczenie się. Kary te musiały być
uzasadnione oraz jak najbardziej względne dla winnego21. W okresie
klasycznym zaobserwować można wyraźne dążenie do złagodzenie
kary oraz do zabezpieczenia oskarżonego bezstronnością. Pater familias
zachował tylko prawo do zabicia cudzołożnicy schwytanej na gorącym
uczynku. Inne spawy przeciw osobom pozostającymi pod partia potestas
trafiały do sądów publicznych. Innymi sankcjami karnymi, z jakich
również skorzystać mógł pater familias, było wyrzeczenie się, wydziedzi-
czenie lub wypędzenie z domy, emancipatio22.

Na patria potestas składała się także prawo sprzedaży dziecka – ius
vendendi. Według Dionizjusza prawo sprzedaży dzieci po raz pierwszy
przyznał ojcom Romulus, a następnie zostało to umieszczone w Ustawie
XII Tablic23. W efekcie niniejszego uprawnienia dziecko mogło trafić do
niewoli. Sprzedaż członka rodziny występowała bardzo często. Pojawiły
się ze strony czynników prawodawczych pewne ograniczenia. Ustawa
Romulusa sankcjonowała utratę władzy ojcowskiej trzykrotną sprzedaż
syna. Nadto ojciec mógł sprzedać syna tylko trans Tiberim i tylko w celu

19 A. Nowak, Pojęcie władzy ojcowskiej.., s. 43.
20 B. Wierzbowski, Treść władzy ojcowskiej w rzymskim prawie poklasycznym.

Władza nad osobami i dziećmi, Toruń 1977, s. 53-54.
21 A. Nowak, Pojęcie władzy ojcowskiej…, s. 45.
22 B. Łapicki, Władza ojcowska.., s. 41.
23 M. Zabłocka, Ustawa XII Tablic. Rekonstrukcja doby Renesansu, Warszawa

1998, s. 62.
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osiągnięcia zysku. Natomiast potomstwo płci żeńskiej, oprócz pierworod-
nych córek, można było sprzedać za granicę nieograniczoną ilość razy. Dal-
sze ograniczenia wprowadziła ustawa Numy Pompiliusza wg której,
sprzedaż żonatego syna była niedopuszczalna. W okresie klasycznym czyn
taki uważano za obrazę ustroju prawnego i godności obywatelskiej, co
przyczyniło się do zwalczania zwyczaju sprzedawania dzieci.

Analogicznie jak w przypadku porzucenia dziecka, sprzedaż
dziecka wynikała głównie z trudności bytowych. Sprzedaż pozbawiała
sprzedawanego syna za każdym razem status familiae, civitatis i liberatis
aż do chwili wyzwolenia. Dlatego czyn ten został uznany za zbrodnię na
obywatelu rzymskim. W świetle prawa sprzedaż taka nie powodowała
zmiany statusu prawnego sprzedanego dziecka, a w efekcie jeśli dziecko
popadło w niewolę należało to traktować jako błąd. Ograniczenie tego
prawa nie było stosowany, gdy sprzedaż nastąpiła z powodu nędzy.
Jednak formalnie władza ojcowska w zakresie prawa sprzedaży nie zo-
stała uszczuplona, tylko praktyczne korzystanie z tego prawa było
utrudnione24.

Niezbędnym do zawarcia małżeństwa była zgoda ojca. Przy mał-
żeństwie córki sine manu zgodna miała szczególne znaczenie, bowiem aż
do II w n.e. ojciec miał prawo w ramach władzy ojcowskiej do zerwania
małżeństwa córki, nawet gdy było zgodne i szczęśliwe. Małżeństwo cum
manu charakteryzowało się większą niezależnością, gdzie kobieta wcho-
dziła do rodziny męża, jednocześnie zrywając wszelkie naturalne więzy
pokrewieństwa ze swoją rodziną.

Odnośnie praw majątkowych ich podmiotem był tylko pater fami-
lias. Władza ta była nieograniczona, także pełnoletni i żonaty syn nie
miał prawa do posiadania własnego majątku za życia ojca. Syn spuści-
znę po ojcu przejmował dopiero na podstawie testamentu. Tzw. peculim
to jest określona masa majątkowa przekazywana przez zarząd synowi,
który mógł z niej pobierać dochody pojawiła się we wcześniejszej repu-
blice. Peculium zawsze pozostawały częścią składową majątku pater fami-
lias. W każdy czasie mogło być odwołane. Stąd wszelkie nabytki syna
wchodziły w majątek ojca. Z upływem czasu dopuszczano inne osoby
pozostające pod patria potestas do peculium.

Cesarze zaczęli wprowadzać pewne wyjątki uznania podmioto-
wości prawnej osób alieni iuris. Początkowo uczyniono to wobec synów
pełniących służbę wojskową. Nabyty przez syna w czasie służby woj-
skową majątek stawał się ich wyłączną własnością. Żołnierz posiadał

24 A. Nowak, Pojęcie władzy ojcowskiej.., s. 45-46.
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także prawo do swobodnego testowania tym majątkiem. Jeżeli tego nie
dopełnił, w przypadku śmierci peculium castrense dziedziczył ojciec. Z
upływem czasu żołnierze otrzymali prawo do dowolnego rozporządza-
nia tym majątkiem za życia. Po śmierci syna peculium sensu stricte wra-
cało do pater familias, natomiast po śmierci ojca nie pozostawało w rę-
kach syna, tylko dzieliło los całej masy spadkowej. W sytuacji gdy ojciec
emancypował syna, jednocześnie nie cofając przy tym peculium, uważa-
no to za darowiznę i stawało się patrymonium emancypowanego.

Pater familias swoją władzę wobec dziecka egzekwował najczęściej
za pomocą bezpośredniego przymusu prywatnego. Jeżeli zaistniała taka
potrzeba, mógł extra ordinem zwrócić się do władzy zwierzchniej o po-
moc. Między innymi jeżeli osoba trzecia przetrzymywała jego dziecko,
ojciec na mocy potestas vindicatio filii miał prawo do żądania wydania go.
W klasycznym prawie w tym celu służyło interdykty pretorskie, umoż-
liwiające identyfikację dzieci i ewentualne ich odebranie od osób nie-
uprawnionych25.

5. Wygaśnięcie władzy ojcowskiej
Władz ojcowska trwała przez całe życie pater familias. Na podsta-

wie prawa rzymskiego nie wygasała ona z chwilą dojścia dziecka do
pełnoletności czy też wstąpienie w związek małżeński.

W sytuacji gdy patria potestas miała zgasnąć za życia pater familias,
to musiały występować pewne szczególne przesłanki ją uchlające. Wo-
bec konkretnego dziecka mogła wygasnąć w efekcie jego śmierci, w try-
bie karnym, jeżeli pater familias porzucił je, na skutek capitis deminutio
dziecka lub objęcia przez nie stanowiska flamen Dialis czy virgo Vestalis26.

Na podstawie postanowienia cesarza Trajana, przyczyną utraty pa-
tria potestas przez ojca za jego życia mogło być okrucieństwo w stosunku
do członków rodziny27. W niniejszej sytuacji ojciec zmuszony był do
usamodzielnienia maltretowanego dziecka. Kodyfikacja justyniańska
stanowiła, iż w przypadku, gdy rodzice czynili dzieciom zniewagę nie
do zniesienia, miały one prawo do odwołania się do officium iudicis, aby
doprowadziło ono do emancipatio przez rodziców. Innym przypadkiem
wygaśnięcia pater familias było zmuszanie córki do prostytucji.

Dziecko, które było przysposobione za pomocą adoptio sensu stricte
było uprawnione aby po dojściu do pełnoletności domagać się usamodziel-

25 Ibidem, s. 46-47.
26 J. Falenciak, Prawo rzymskie prywatne, Wrocław 1952, s. 96.
27 B. Łapicki, Prawo rzymskie, s. 248.
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nienia. Jednak ciążył na nim obowiązek wykazania szkodliwych skutków
adopcji dla swej osoby. Niektórzy badacze uważają że wystarczyła wyłącz-
nie wola usamodzielnienia się. Utrata patria potestas występował również w
przypadku skazania pater familias wyrokiem sądu na roboty w kopalni lub
utratę obywatelstwa rzymskiego. Z inicjatywy dzierżyciela patria potestas
wygasała przez akt prawny zwany emancypacją.

Niezależnie od wieku dziecka patria potestas trwała aż do śmierci
pater familias. Osoby pozostające bezpośrednio pod władzą ojca, synowie
i córki, a także wnuki po zmarły synu, po śmierci pater familias automa-
tycznie stawały się osobami sui iuris. Miało to zastosowanie także wobec
pozostających pod władzą pater familias dzieci emancypowanego syna
albo oddanego in adopitonem. Dzieci synów żyjących i znajdujących się
pod władza ojcowską przechodziły z chwilą śmierci dzierżyciela władzy
ipso iure pod patria potestas swego ojca.

W sytuacji objęcia przez dziecko wysokiego stanowiska sakralne-
go lub państwowego również dziecko to wychodziło spod patria potestas.
Miało to miejsce z chwilą otrzymania przez syna godności flamen Dialis,
a przez córkę, kiedy stała się westalką. Stanowiło to odzwierciedlenie
tendencji wysuwania na czoło władzy państwowej kosztem prywatno-
prawnej władzy pater familias. Mężczyźnie, bez względu na ich pozycję
rodziną były powierzane obowiązki o charakterze publicznym. Ponie-
waż publiczne prawo rzymskie nie znało pojęcia osoby alieni iuris. Filius
familias mógł na równi z ojcem sięgać po najwyższe urzędy w państwie,
pomimo że podlegał jego władzy. Stąd syn, który znajdował się pod
patria potestas i jednocześnie piastujący godności państwa stawał niejed-
nokrotnie przed moralnym konfliktem. W związku z tym przyjęto roz-
wiązanie, że w sytuacji sprzeczności między patria potestas a urzędową
władzą syna, to władza ojcowska ulegała niezbędnym ograniczeniom.
Uzasadnione to było w ten sposób, iż pater familias reprezentował wy-
łącznie jedną rodzinę, natomiast za synem stało majestat populi Romani28.

Jak już wspomniano wcześniej za pomocą emancipatio ojciec mógł
uwolnić swe dziecko spod patria potestas za swojego życia w sposób nie-
naturalny. Akt ten był przeprowadzany za pomocną mancipatio i in iure
cessio, czym przypominał adopito sensu stricte. Ojciec który chciał uwol-
nić swojego syna spod swej władzy sprzedawał go trzykrotnie zaufanej
osobie, która go wyzwalała. Jednak w przypadku trzeciej sprzedaży
wyzwalający zachowywał wobec wyzwalającego identyczne uprawnie-
nia, jakie miał patron wobec wyzwoleńca. W przypadku córki miało to

28 A. Nowak, Pojęcie władzy ojcowskiej…, s. 49-51.
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miejsce już po pierwszej sprzedaży. Aby tego uniknąć, na podstawie
porozumienia reemancypował sprzedane dziecko ojcu, które stawało się
servi loco. W tym momencie ojciec mógł samodzielnie dokonać ostatecz-
nego aktu wyzwolenia, którego wcześniej nie mógł dokonać z powodu
istniejącej patria potestas. Ojciec nad wyzwolonym dzieckiem uzyskiwał
prawo zbliżone do patronatu. Następną konsekwencją emancipatio było
zerwanie przez syna wszelkich więzi pokrewieństwa agnacyjnego z
swoją rodziną.

Emancypowanie dzieci było przejawem rozluźnienia się dawnej
więzi rodzinnej, w związku z zachodzącymi przemianami społecznymi i
ekonomicznymi. Mogła ona stać się karą, wydziedziczeniem jednego
syna na rzecz drugiego. Była także możliwością osiągnięcia samodziel-
ności dla synów, którzy umiejętnie zarządzali ojcowskim peculium29.

Zakończenie
Rodzina rzymska była instytucją społeczną oraz polityczną. Pod-

stawą jej organizacji była patria potestas, w której pater familias uważany
był za obrońcę i karmiciela swoich podwładnych. Nieograniczona wła-
dza ojca miał swój początek jeszcze w okresach dominacji wielkich ro-
dów, była jakby jej kontynuacją, która zmierzała do utrzymania jedności
i pozycji rzymskiej familias. Pierwotna władza ojcowska nad podległymi
osobami i majątkiem była właściwie nieograniczona. Z upływem czasu
swobodne stosowanie najważniejszych i najsurowszych uprawnień oj-
cowskich zaczęły hamować ograniczenia prawne. Jednak mimo to wła-
dza ojcowska była węzłem silnie łączącym członków familias.

Streszczenie:
Rzymska rodzina w sensie prawnym odbiegała od współczesnej

rodziny. Do podstawowych różnic zaliczamy: istnienie bardzo silnej wła-
dzy ojcowskiej, zawieranie nieformalnego, prywatnego aktu małżeństwa,
a także uznawanie prawnej równości miedzy ojcem a dziećmi zrodzony-
mi z pełnoprawnego małżeństwa. Ojciec sprawował swoją władzę doży-
wotnio i miała wiele uprawnień. Były nimi przede wszytym prawo do
życia i śmierci, prawo porzucenia noworodka, prawo sprzedaży dzieci.
Miał nieograniczoną władzę na wszystkimi osobami należącymi do ro-
dziny. Prawo do życia i śmierci, które przysługiwało ojcu było niezwykle
skrajnym przykładem regulowania stosunków rodziny. Bowiem ojciec
miał prawo do zbicia swoich dzieci, za co mogły go spotkać minimalne

29 Ibidem, s. 51-52.
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sankcje. Prawo sprzedaży dzieci, które również przysługiwało ojcu, pole-
gało na tym że ojciec mógł sprzedać dziecko nawet poza granice państwa
rzymskiego, co było równoznaczne z niewolą. Natomiast sprzedaż dziec-
ka w granicach państwa, prowadziła do stanu osoby in mancipio, gdyż po
wyzwoleniu dziecko powracało pod władzę ojca. W przypadku trzeciej
sprzedaży władza ojcowska nad dzieckiem wygasała. Ojciec miał również
nieograniczoną władzę nad wszelkim majątkiem. Był on jedynym właści-
cielem, zarządcą i dysponentem majątku rodziny, a wszystkie nabytki
czynione przez dzieci przechodziły pod jego własność.

Słowa klucz: rodzina, ojciec, władza ojcowska, prawo rzymskie

Summary:
Paternal authority in Roman law
The Roman family was legally different from the modern family.

The basic differences are: the existence of very strong paternal authority,
common-law marriage and legal equality between the father and chil-
dren born of a rightful marriage. The father held his authority for life
and had many rights. These were primarily the power of life and death,
the right to abandon a newborn and the right to sell children. He had
absolute authority over all family members. The father’s power of life
and death was an extreme example of regulating family relationships.
The father had therefore the right to beat his children, for which he
could be subject to minimum penalties. The father’s right to sell children
was that he could sell a child even beyond the borders of the Roman
state, which was equivalent to slavery. On the other hand, a child sold
within the borders of the state became a person in mancipio because after
liberation he or she fell back into the father’s power. When a child had
been sold for three times, he was no longer subject to paternal power.
The father had also full authority over the whole property. He was the
only owner, administrator and disposer of the family’s property and all
aquisitions of children became the property of the father.

Key words: family, father, paternal authority, Roman law
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Anita Edyta Wizner

Ojcostwo jako autorytet opiekuńczo – wychowawczy

Wstęp
Ojcostwo szeroko rozumiane jest fundamentem prawidłowego

funkcjonowania środowiska wychowawczego dziecka. A to właśnie
dobro dziecka jest kluczem do prawidłowego jego rozwoju i funkcjono-
wania. Postawa ojca wobec dziecka ma fundamentalne znaczenie w jego
rozwoju oraz kształtowaniu się jego osobowości. Ojcostwo może rów-
nież spełniać funkcję autorytetu wychowawczego jak i rodzinnego. Po-
stawa ojcostwa może być cennym drogowskazem albowiem pełni szereg
podstawowych funkcji moralnych, religijnych, pedagogicznych, spo-
łecznych, ekonomicznych dlatego tak ważne jest, aby zadbać o prawi-
dłową opiekę i wychowanie człowieka tak, aby był on jak najlepiej
przygotowany do roli bycia ojcem. Zdolności życiowe ojca mogą doty-
czyć wielu obszarów jego aktywności zarówno poznawczej, emocjonal-
nej, zawodowej dotyczyć może także relacji międzyludzkich, umiejętno-
ści fizycznych, kompetencji społecznych, motywacji, zaradności co z
kolei może przedkładać się na jego funkcjonowanie w rodzinie.

Ojcostwo jako autorytet opiekuńczo - wychowawczy jest ściśle
powiązane z własnym wkładem, odpowiedzialności, miłości, opieki,
wychowania, relacji z dzieckiem, poświęcenia mu czasu i uwagi, akcep-
tacji dziecka, zrozumienia jego potrzeb jako człowieka i jako dziecka.
Mężczyzna, który zakłada rodzinę powinien wziąć odpowiedzialność za
wszystkich członków rodziny dać im solidne fundamenty w oparciu o
moralne postępowanie. Treści jak i postawa ojca spełnia szereg funkcji
opiekuńczo- wychowawczych. Ojciec może być autorytetem dla wła-
snego dziecka poprzez swoje uczynki w oparciu o odpowiedzialne po-
stępowanie wraz z okazywaną przez ojca miłością do dziecka. Miłość do
dziecka i rodziny jawi się jako cnota o znaczeniu opiekuńczym, wycho-
wawczym, moralnym i społecznym. Cały porządek opiekuńczo –
wychowawczy jak i moralno- społeczny opiera się na miłości oraz od-
powiedzialności.

Problematyka ojcostwa jest niezwykle ważna i aktualna, albowiem
swoim znaczeniem skupia uwagę zarówno badaczy z różnych dyscyplin
naukowych takich jak: nauk o teologii, pedagogiki, psychologii, filozofii,
medycynie, biologii i tak dalej.
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Ukazanie problematyki ojcostwa w jak najszerszym spektrum
możliwości do zbadania i zobrazowania wyników badań stanowi bo-
wiem walor zarówno poznawczy, duchowy, wychowawczy, ale rów-
nież społeczny i moralny. Na ich podstawie można zastosować szereg
nowych rozwiązań opiekuńczo- wychowawczych w kwestiach rodzin-
nych, edukacyjnych, moralno- społecznych oraz prawnych.

Celem artykułu jest przedstawienie tematyki związanej z ojco-
stwem. Ukazanie figury ojca w procesie opiekuńczo- wychowawczym
jako autorytetu wychowawczego dziecka.

1. Ojcostwo na podobieństwo boga jako walor wychowawczy
Nauki o teologii podkreślają, że w ojcostwie uwidacznia się również

prawda wiary, która mówi, że Bóg jest Ojcem Jezusa Chrystusa i nas
wszystkich osób (por. Mt 7,21; Mt 5,45). Można zespolić ze sobą idealnie
figurę ojca pomijając różnice ontologiczne i skoncentrować się na funda-
mencie, co wyraźnie podkreśla ks. Jan Zimny „…Ojcostwo Boga jest źró-
dłem i prawzorem wszelkiego ojcostwa na ziemi (por. Ef 3, 14-15)1.

W Bogu jako Ojcu można zawsze widzieć autorytet. Jego miłość
ojcowska daje człowiekowi poczucie bezpieczeństwa, miłości, wiary,
opieki i wychowania ponieważ tak potężna moc nauk Jezusa Chrystusa
daje nam świadectwo jak wychował swojego syna, że w imię miłości do
drugiego człowieka oddał najcenniejsze co miał życie. Nauki bezintere-
sownej miłości są cennym drogowskazem wychowawczym i opiekuń-
czym. Tu uwypukla się autorytet Ojca jako tego, który bezinteresownie
kocha, miłuje, opiekuje się i poprzez swoje nauki i postawę wychowuje
człowieka, co ważne i to należy podkreślić, że swoją postawą i bezinte-
resowną miłością opiekuńczo-wychowawczą upatrywać się w nim
można Autorytetu2 Jakże doniosłe słowa możemy kierować w pełni
wiary i miłości Ojcze nasz, który jesteś w Niebie prosimy wtedy o posi-
łek, o to, aby odpuścił nam winy, żeby nie wodził nas do pokus i zbawił
nas od złego. Taka maksyma mądrych słów w jednej modlitwie, która
uczy i wychowuje, aby właśnie takim przykładem świecił ojciec dla
swojego dziecka miłował go bezwarunkowo, zagwarantował mu opiekę
i wychowanie, dał pożywienie, odpuścił jak coś przewinił i żałuje tego,

1 Por. J. Zimny, Obraz polskiego ojcostwa na tle polskiej epoki [w:] Pedagogia Oj-
costwa. Katolicki przegląd społeczno -prawno -pedagogiczny, Nr.3 (2/2011), s.75- 90.

2 Por. A. E. Wizner, Autorytet wartością w życiu człowieka [w:] Pedagogika Kato-
licka, Nr.22 (1/2018). S, 55-61. Autorytet termin wywodzi się z języka łacińskie-
go od słowa auctoritas oznacza powagę, a także znaczenie. Por. W. Okoń, Auto-
rytet [w:] Nowy Słownik Pedagogiczny, Warszawa 1996, s. 125.
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żeby wybaczył jak ojciec i uchronił od złego tym samym pozwalając mu
żyć jak Bóg Ojciec nakazał i dostąpić niebios poprzez swoje życie na
ziemi na wzór i podobieństwo Boga Ojca. To takie piękne jak tak cenny
dar jaką jest postawa Ojca Niebieskiego może się cieszyć i naśladować
przyszły Ojciec, aby dać swojemu dziecku to co wartościowe miłość
bezwarunkową, opiekę, wychowanie jak i również prawdę wiary w Bo-
ga Ojca. Autorytet Ojca w Bogu i w Osobie Ojca może mieć wiele
wspólnego jeżeli Ojciec wcieli w swoje życie nauki Jezusa Chrystusa
jako Pedagoga wszechczasów i popatrzy, że Bóg Ojciec tak pięknie wy-
chował swojego syna, który jest dla Nas wzorem do naśladowania w
każdej dziedzinie życia. Każdy Ojciec może być dla swojego dziecka
postrzegany jako autorytet opiekuńczo- wychowawczy dlatego warto
pamiętać, aby wzór brać z jak najlepszych Ojców, a takim właśnie jest
Bóg Ojciec świadectwem są nauki jego Syna Jezusa Chrystusa. Rola Ojca
spełnia fundamentalną funkcję opiekuńczo- wychowawczą co z kolei
zaowocuje w rozwoju intelektualnym, duchowym, fizycznym, społecz-
nym i moralnym człowieka czyli dziecka.

Jak słusznie zauważa ks. Jan Zimny zadanie wychowania dziecka
spoczywa na rodzicach, aż do chwili całkowitego jego usamodzielnie-
nia. Proces wychowania jest więc podstawowym prawem i obowiąz-
kiem rodziców, w tym także ojca. Jest niezwykle istotne, aby dziecko
mogło w ojcu widzieć autorytet, ale to wymaga również umiejętnej
współpracy ze strony matki. Bez autorytetu ojcowskiego3 nie ma dobro-
dziejstwa, aby właściwie i w pełni wychować dziecko4.

2. Opieka i wychowanie celem miłości ojcowskiej
Rola Ojcostwa może być rozpatrywana jako szerokie spektrum ak-

tywności na rzecz dziecka z całą pewnością kluczową z nich jest opieka i
wychowanie.

Opieka stanowi ważny element w życiu każdego człowieka, a w
szczególności w życiu dziecka. Opiera się bowiem ona na kontakcie z
drugą osobą bądź też grupą ludzi, rodziną. Uwidaczniają się w niej rela-
cje międzyludzkie oraz postawy człowieka. Na styczność z ojca z dziec-
kiem, które potrzebuje miłości, bezpieczeństwa, opieki i wychowania

3 Pojęcie Ojcostwa odnosi się głównie do relacji mężczyzna dziecko. Por. J.
Zimny, Obraz polskiego ojcostwa na tle polskiej epoki, [w: ], Pedagogia Ojcostwa.
Katolicki przegląd społeczno -prawno -pedagogiczny, Nr.3 (2/2011), s.75- 90.

4 Por. Tamże, s.75- 80. Por. J. Augustyn, Ojcostwo: aspekty pedagogiczne i du-
chowe, Kraków 1999.
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nakładają się zarówno relacje osobowe. Ogromną rolę odgrywa nasta-
wienie na drugiego człowieka, miłość, odpowiedzialność, mądrość, sza-
cunek, duchowość, wrażliwość. Z całą pewnością miłość i odpowie-
dzialność, czas, poświęcenie dla dziecka jest kluczem do opieki i wy-
chowania. Osoba ojca, która ma za zadanie opiekować się dzieckiem
powinna przyjąć odpowiednią postawę moralną związaną z poszano-
waniem drugiego człowieka, jak również przejąć odpowiedzialność za
własne akty decyzyjne, opiekuńcze i wychowawcze. Sama nazwa wska-
zuje na to, iż opieka i wychowanie wymaga czegoś więcej niż pomocy,
domaga się przejęcia wielu aktów sprawczych tam, gdzie na przykład
dziecko nie domaga, a co z kolei wpływa na jakość jego życia. Dlatego
opieka ojcowska winna być wnikliwa jak i odpowiedzialna i tu obecność
ojca w rodzinie jest bardzo ważna. Zdaniem Zdzisława Dąbrowskiego
proces opieki powinien być sensowny i optymalny w swym działaniu.
W momencie, kiedy jest to możliwe należy stymulować podopiecznego
do działania, by mógł jak najwięcej zrobić sam. W zależności od potrzeb
można wyróżnić opiekę międzyludzką zwaną również ponadczasową –
to działanie, które jest rozpoczynane w skutek pojawienia się wszelkiego
typu dysfunkcji, zaburzeń, niepełnosprawności, które mogą powstać
niespodziewanie w wyniku wypadku, choroby czy uwarunkowań gene-
tycznych. Osoby mogą zostać zgłębione opieką z powodu braku auto-
nomii życiowej (mowa tu o dzieciach czy osobach, które są dotknięte
różnymi chorobami i nie mają możliwości własnym staraniem zasilić
podstawowych potrzeb – między innymi poczucia stabilności, ochrony
zdrowia i życia)5.

Dlatego figura ojca powinna być bardzo odpowiedzialna w swoim
działaniu tak, aby dziecko czuło się kochane i bezpieczne. Ojciec swoją
odpowiedzialną postawą z miłością powinien zaopiekować się rodziną i
dzieckiem.

Należy dodać, że opieka międzyludzka może być także wykony-
wana w instytucjach, placówkach opiekuńczych, szpitalach i tym po-
dobne, czyli wszędzie tam, gdzie jednostki – przez jakiś czas bądź trwa-
le – nie są w stanie całkowicie albo w pewnym stopniu zaspokajać swo-
ich potrzeb. Na tle tych rozważań można wskazać następujące cechy
opieki:

̶ bezinteresowność ̶ przykładowo ma ona miejsce we wzorcach
opieki w rodzinie (mowa o rodzinie normalnej; opieka matki nad dziec-
kiem);

5 Por. Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, t.2, Olsztyn 2006, s. 55-57.
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̶ ciągłość opieki ̶ cechuje ją permanentność i cykliczność;
- odpowiedzialność ̶ wiąże się z niewymuszonym i świadomym

wykonywaniem powinności spełniających życiowe zapotrzebowanie
podopiecznego (pomoc w podejmowaniu istotnych decyzji, ochrona
zdrowia i życia oraz dobrego samopoczucia)6.

Ponadto należy uwzględnić funkcje opieki, na które składają się
wszelkiego rodzaju akty sprawcze oraz pełnione funkcje prowadzące do
jakiegoś efektu. Zatem najistotniejsze stają się jej skutki. Na pierwszym
miejscu stawia się tu dziecko jego dobro lub podopiecznych wobec któ-
rych te działania są podjęte i wskutek nich powstają efekty. Dzieli się je
na główne lub różnorodne, w zależności od zakresu oraz działalności
opiekuńczej. Jan Szczepański wlicza do nich konstruktywne działania,
treści, które są założone i pozytywnie brzmiące. Należy tu też stymulo-
wanie postępu, co nie oznacza, że opieka tak musi oddziaływać i dzięki
niej jednostka będzie się rozwijać. Rozumie się przez to, iż opieka może
powodować jakieś skutki – od dodatnich do ujemnych. Wachlarz moż-
liwości jest nieograniczony, więc skutki mogą przybierać zróżnicowaną
formę (dostrzega się to i weryfikuje w diagnozie).

Na proces opieki wpływają socjalizacja, wychowanie oraz udział
w nim jednostki. Istotne bowiem są następujące funkcje opieki:

̶ homeostatyczna – w jej ramach potrzeby powinny być zaspoko-
jone w optymalnym formacie i zasilane tak, aby utrzymać ten poziom;

̶ egzystencjalna – realizowana wraz z rolą homeostatyczną wpły-
wa na jakość życia, ochronę zdrowia, wszechstronny rozwój i wycho-
wanie;

̶ regulacyjna – jak sama nazwa wskazuje będzie ona odpowie-
dzialna za utrzymanie odpowiedniego poziomu, pewnych granic oraz
norm w procesie zaspokajania potrzeb;

̶ usamodzielniająca – przyczynia się do uzyskania takiego stopnia
dojrzałości, w którym człowiek jest w stanie sam za siebie brać odpo-
wiedzialność (w sensie niezależności życiowej);

̶ socjalizacyjna – wiąże się z kulturą zaspokajania potrzeb i uspo-
łecznienia. Odnosząc się do opieki oraz jej poszczególnych funkcji moż-
na dostrzec, że jest ona istotną częścią życia każdego człowieka, który
nie jest w stanie samoistnie zasilać lub regulować swoich potrzeb.
Optymalne zaspokajanie potrzeb gwarantuje ochronę zdrowia i życia
jednostki. Tak ważne to jest dla dziecka dla jego rozwoju, funkcjonowa-
nia dla jego życia. Człowiek, który nie jest w stanie samodzielnie zaspa-

6 Por. Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, t.2, Olsztyn 2006, s. 55-83
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kajać lub regulować swoich potrzeb bez opieki międzyludzkiej i spo-
łecznej może stać się zagrożeniem dla egzystencji, co w konsekwencji
może spowodować choroby a nawet utratę życia7.

Należy w tym momencie podkreślić walor odpowiedzialnej figury
ojca, który zadba o bezpieczeństwo najbliższych w tym rodziny i dziec-
ka. W pełnym rozumieniu tego słowa opieka to również zapewnienie
mieszkania, posiłku, odzieży, nauki i tak dalej. Ojciec może także spon-
tanicznie opiekować się nie swoim dzieckiem i zasługuje na podziw.

Opieka spontaniczna to taki nietypowy i specyficzny wachlarz
działalności, która opiera się na pozytywnych więziach emocjonalnych,
działania podejmowane są w sposób nieformalny. Działaniom tym to-
warzyszy bezinteresowność, życzliwość, opiekuńczość, postawy soli-
darności. Ta kategoria opieki jest bardzo cenną wartością w sensie mo-
ralnym i wychowawczym wpływa na kształtowanie osobowości czło-
wieka dlatego zasługuje na szczególne uznanie i uwagę w sensie opie-
kuńczym i wychowawczym.

Kształtując człowieka powinno się kierować celami wartościowy-
mi, a opieka spontaniczna do takich wartości należy, wszystko co przy-
czynia się do niesienia dobra w imię drugiego człowieka zasługuje na
podziw8.

Opieka to różnego rodzaju aktywność człowieka skierowana na
drugą osobę. Działanie w oparciu o bezinteresowną miłość i odpowie-
dzialną aktywność opiekuńczo – wychowawczą jakiego doświadcza
dziecko jest wartością ponadczasową. Z miłością i odpowiedzialnością
ojciec jest w stanie pokonać szereg wyzwań, przeszkód, które dotyczą
zarówno opieki jak i wychowania dziecka, a co z kolei owocuje w przy-
szłości ponieważ przyczynia się do wychowania jak i ukształtowania
postaw człowieka – dziecka. Należy pamiętać, że wkład pracy ojca ma
ogromne znaczenie w kształtowaniu się postaw dziecka. Postawy rodzi-
cielskie ojca oddziałują na wychowanie i system wartości dziecka.

Pojęcie wychowania rozumiane jest jako formowanie człowieka we
wszystkich dziedzinach życia i działalności jako człowieka. Odpowie-
dzialne wychowanie młodych osób w sposób znaczący należy do rodzi-

7 Tamże, s. 55-57. s. 70-83.
8 Por. Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, t.1, Olsztyn 2006, s.

102n.
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ny jako naturalnego środowiska wychowawczego, jak i również rodziny
chrześcijańskiej, którą jest Kościół9.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż ojciec spełnia misję wycho-
wawczą jeżeli w oparciu o odpowiedzialność, miłość, atencję wychowu-
je swoje dziecko troszczy się o nie, poświęca mu czas, dba o jego prawi-
dłowy rozwój w szerokim słowa tego znaczeniu czerpiąc mądrość z na-
uk o teologii i innych stawiając sobie za cel wychować dziecko na do-
brego człowieka, dobrego ojca tak, aby mógł być autorytetem dla wła-
snego dziecka i innych ludzi.

Podsumowanie
Ojcostwo odpowiedzialne posiada walor pedagogiczny, duchowy,

moralny jak i społeczny. Na postawie przeprowadzonych badań można
ukazać oraz podkreślić ich ważność dla funkcjonowania roli ojca jako
autorytetu wychowawczego. Odpowiednia postawa rodzicielska w tym
przypadku ojca w przyszłości może wydać owoce w postaci odpowie-
dzialnych postaw moralnych opiekuńczo- wychowawczych dziecka
ponieważ postawa ojca pełni rolę opiekuńczo- wychowawczą i uczy
postaw. Warto podkreślić, że problematyka ojcostwa jest niezwykle
istotnym i aktualnym tematem zarówno z punktu widzenia pedago-
gicznego, religijnego, moralno- społecznego jak i prawnego ponieważ
ojciec ma za zadanie opiekę nad dzieckiem, powinien troszczyć się o
jego dobre wychowanie pamiętając, że to dziecko kiedyś może pełnić
szereg ról społecznych w tym również może zostać ojcem. Dlatego tak
ważne wyzwanie stoi przed każdym z nas, aby poprzez odpowiedni
proces opiekuńczo - wychowawczy ukształtować dobrego człowieka,
który rozumie jak cennym darem jest bycie ojcem i autorytetem dla
dziecka, a także innych osób.

Miłość ojcowska daje drugiemu człowiekowi poczucie bezpieczeń-
stwa. Miłość ojca jest wartością, a szczególny wymiar nabiera, kiedy
osoba ojca ofiaruje dziecku bezinteresowną miłość, opiekę, czas i swoją
postawą wychowuje go na dobrego i odpowiedzialnego człowieka. Dla-
tego tak bardzo ważne z punktu widzenia duchowego, społecznego,
moralnego, pedagogicznego jest krzewienie odpowiedzialnych postaw
rodzicielskich, a w szczególności postawy ojcowskiej tak, aby dziecko
mogło czuć się bezpiecznie było otoczone bezwarunkową miłością połą-

9 Por. W. Kędzior, Wspierać czy wychowywać, [w:], Pedagogia Ojcostwa. Katolic-
ki przegląd społeczno -prawno -pedagogiczny, Nr.3 (2/2011), s.101-107.
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czoną z odpowiedzialną opieką i wychowaniem dla rozwoju dobra po-
nadczasowego.

Streszczenie:
Znaczenie ojcostwa w pedagogice odgrywa bardzo ważną rolę.

Ojcostwo jest również źródłem prawdy wiary, która uczy nas, że Bóg
jest Ojcem Jezusa Chrystusa i wszystkich ludzi (por. Mt 7,21; Mt 5,45).
Bóg jest stwórcą i stworzył człowieka na obraz i podobieństwo Boga
również jako Ojca. Obecność Ojca w rodzinie i uczestnictwo w procesie
opiekuńczo-wychowawczym jest niezwykle ważne ponieważ ma
ogromne znaczenie w kształtowaniu się osobowości dziecka. Dzięki
odpowiedzialności i miłości ojca poświęcenia mu czasu i uwagi zagwa-
rantowaniu mu bezpieczeństwa, miłości, opieki i wychowania dziecko
nabywa pewnych umiejętności, co przedkłada się na jego zachowanie i
funkcjonowanie w życiu społecznym oraz moralnym. Ojciec może być
autorytetem dla dziecka dlatego tak ważne jest, aby czerpać ze źródła
mądrości miłości czyli od Boga Ojca jako drogowskazu Ojcowskiej Miło-
ści i Odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Słowa klucze: ojcostwo, autorytet, pedagogika, wychowanie,
opieka,

Summary:
The importance of fatherhood in pedagogy plays a very important

role. Fatherhood is also a source of the truth of faith that teaches us that
God is the Father of Jesus Christ and all people (cf. Mt 7,21; Mt 5,45). God is
the creator and created man in the image and likeness of God also as Fa-
ther. The presence of the Father in the family and participation in the care
and education process is extremely important because it is of great impor-
tance in shaping the child's personality. Thanks to the father's responsibility
and love, devoting him time and attention to guaranteeing his safety, love,
care and upbringing, the child acquires certain skills, which is reflected in
his behavior and functioning in social and moral life. The father can be an
authority for a child, which is why it is so important to draw on the source
of the wisdom of love, that is, from God the Father as a signpost of Father's
Love and Responsibility for others.

Keywords: fatherhood, authority, pedagogy, education, care
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Dawid Niewiadomski

Teologiczne aspekty ojcostwa

Wstęp
Ojcostwo obok macierzyństwa stanowi wielką wartość. Różni się

znacząco od macierzyństwa choćby ze względów biologiczno-
społecznych. Są wobec siebie komplementarne, ale nie równorzędne – w
sytuacjach skrajnych mogą bez siebie funkcjonować. Według niektórych
psychologów, na gruncie polskim istnieje bardzo mało badań na temat
ojcostwa, a już prowadzone nie obejmują swym zasięgiem obszarów
tematycznie ważnych1. Dla wszystkich wielkich religii monoteistycz-
nych ojcostwo uznawane jest za wielką wartość, zarówno w wymiarze
teologicznym – Bóg jest Ojcem, jak i społecznym – ojciec to głowa rodziny.
Z ojcostwem związanych jest wiele pojęć teologicznych obecnych w hi-
storii i tradycji. Dość wspomnieć takie pojęcia jak Ojcowie Apostolscy,
Ojcowie Kościoła czy Ojcowie Soborowi. W niniejszym przedłożeniu podję-
te zostaną wybrane tematy z zakresu teologicznego pojmowania ojco-
stwa. Punktem wyjścia artykułu będzie nakreślenie obecnej kondycji
ojcostwa – próba zdiagnozowania współczesnych problemów z określe-
niem tożsamości ojcowskiej mężczyzny. Kolejna część dotyczyć będzie
Boga Ojca jako modelu ludzkiego rodzicielstwa. Następnie określone
zostaną religijne funkcje ojca w rodzinie. Ostatnie dwa punkty przedło-
żenia zostaną poświęcone pojęciu ojcostwa w wymiarze duchowym w
odniesieniu do kapłaństwa. Rozważanie te stanowią próbę naświetlenia
niektórych aspektów ojcostwa w teologii, nie aspirują jednak do wy-
czerpania tematu z racji na głębię treściową tytułu rzeczonego artykułu.

1. Kryzys tożsamości ojcowskiej współczesnego mężczyzny
Pragnienie ojcowskiej miłości wpisane jest w każdego człowieka,

także człowieka dorosłego. Potrzebują jej jednak najbardziej dzieci i
młodzież w okresie dojrzewania. Ojcostwo zmaga się dzisiaj z poważ-
nym kryzysem. Jak zauważa o. Józef Augustyn SJ, wypływa on nie tylko
z postaw czy zachowań samych mężczyzn, ale także z kryzysu małżeń-
stwa i rodziny, które stoją u podstaw dojrzałego i odpowiedzialnego

1 Por. Z. Dąbrowska, Ojcostwo jako wartość. Studium empiryczne, [w:] Małżeń-
stwo i rodzina, nr 8.
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ojcostwa2. Autor powtarza za francuskim filozofem Marcelem Legaut, że
obecnie zamarł pewien tradycyjny model ojcostwa. Niegdyś był to silny
autorytet pana rodziny i nie podlegająca dyskusji wyrocznia. Dziś ojco-
stwo zdaje się być pojmowane jako służba dzieciom, stąd należy mówić
nie tyle o funkcji ojca czy roli ojcowskiej w rodzinie, ale o misji i powo-
łaniu, które urzeczywistnia się w osobistym zaangażowaniu, woli zma-
gania się ze sobą czy wreszcie prawdziwie męskiej, twórczej postawie
oraz powrocie do duchowości i religii3. U źródeł kryzysu małżeństwa i
rodziny, ale także ojcostwa leży kryzys współczesnego człowieka jako
takiego, który zapomniał o Bogu czy też zepchnął Go na ubocze4. Na skutek
przemian cywilizacyjnych zmieniła się rola mężczyzny w rodzinie. Jak
zauważa niemiecka socjolog, Helga Pross miejsce ojca wszechwładnego
zajął ojciec zdystansowany. Nie sprawuje on już władzy nad swoimi dziećmi,
ale nie jest też aktywnym partnerem. W praktyce ojcostwo nie wydaje się zwią-
zane ani z wielkim wysiłkiem, ani ze szczególnym zaangażowaniem. Prawdopo-
dobniedlatego wielu ojców i dzieci ze wszystkich grup wiekowych jest sobie
obcych. Ojcowie nie są tego świadomi. Naiwnie sądzą, że jako „żywiciele rodzi-
ny”, sędziowie w rodzinnych konfliktach, towarzysze zabaw i spacerów wypeł-
nili swoje powinności5.

O kryzysie tożsamości mężczyzny piszą także polscy autorzy.
Dość przywołać opinię psychiatry i psychoterapeuty Zenona Waldema-
ra Dudka, który w przedmowie do książki Roberta A. Johnsona pt. On.
Być mężczyzną we współczesnym świecie przedstawia doskonałą diagnozę i
przyczyny kryzysu. Autor pisze: Współczesny mężczyzna zajmuje w społe-
czeństwie coraz słabszą pozycję. Często jest nieprzygotowany do pełnienia swej
roli w wymiarze społecznym, psychologicznym, duchowym. Obserwacje (...)
wskazują na brak pozytywnych i autentycznych wzorców na ścieżce inicjacyj-
nej chłopców. To, co pozostaje im na drodze w poszukiwaniu dorosłego świata,
to częstokroć kwestia przypadku – zawężenie możliwości, negatywna selekcja
lub droga sztuczna – pogrążenie w narkotykach, seksie, kulcie agresywnej siły
lub wyalienowanego intelektu. Bardziej wrażliwi izolują się murami klaszto-

2 Por. J. Augustyn, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Wyd. WAM,
Kraków 2009, s. 7.

3 Por. M. Legaut, Żyć, aby żyć, Wyd. PAX, Warszawa 1977, s. 66. Cyt. za J. Augu-
styn, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Wyd. Wam, Kraków 2009, s. 8.

4 Jan Paweł II, List apostolski Tertio Millenio Adveniente, Wrocławska Księ-
garnia Archidiecezjalna, Wrocław 2017, 52.

5 H. Pross, Die Maenner, Reinbekbei Hamburg 1978, s. 135-136. Cyt. za J. Augustyn,
Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Wyd. Wam, Kraków 2009, s. 20-21.
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rów, szukają ucieczki w sektach lub nie kończącej się psychoterapii. Alkoholizm
i narkomania mężczyzn stały się codziennym zjawiskiem6.

I jeszcze jedna opinia znanego polskiego psychoterapeuty Wojcie-
cha Eichelbergera: Współcześnie zanika gatunek ojców, (...) którzy potrafią
wybudować dom, polować, hodować, uprawiać, naprawiać, bronić, uczyć, śpie-
wać i tańczyć, a w dodatku docenić syna. Dotyczy to przede wszystkim dominu-
jącej w naszych czasach kultury miejskiej. Urbanizacja i industrializacja, opie-
kuńcza funkcja państwa, to wszystko (...) radykalnie zmienia tradycyjny model
rodziny, jej strukturę i sens istnienia. (...)Przetrwanierodziny zależy coraz bar-
dziej od siły emocjonalnej i duchowej więzi łączącej tych, którzy ją tworzą. W
tradycyjnym sensie ojciec staje się coraz mniej potrzebny. Nie musi już budo-
wać, hodować, bronić. Coraz częściej nie musi nawet zarabiać, bo żona zarabia
tyle samo albo i więcej. Ojcostwo i rodzina stają przed zupełnie nowymi wy-
zwaniami. Ciężar sprawy przenosi się ze sfery materialnej i z obszaru koniecz-
ności w obszar uczuć, więzi i odpowiedzialności7.

Podobne opinie można przywoływać bez końca. Wszystkie one
zdają się wskazywać na fakt, iż tradycyjny model ojcostwa nie jest dziś
czerpanym z własnej rodziny darem naturalnym, niejako automatycz-
nym. Młody mężczyzna coraz częściej stoi dzisiaj przed wyzwaniem
odkrycia ojcostwa, jego świadomego wyboru, pielęgnacji, kształtowania
i wcielania go w życie. Słusznie zauważa Mirosław Nowosielski, że
dziecko potrzebuje obecności ojca po to, by odkryć swą własną tożsa-
mość8. Kiedy brakuje ojca – bezpośrednio czy pośrednio – dziecko pozo-
staje w pełnej jedność z matką, która ze względów biologicznych stwa-
rza sobie zastępcze relacje osobowe z dziećmi. Dochodzi wówczas do
nieuporządkowanej relacji między matką a dzieckiem, które staje się
emocjonalnym partnerem zamiast współmałżonka. Dziecko nawet gdy
nie otrzyma wzorca męskości w dzieciństwie, kiedy stanie się człowie-
kiem dorosłym, poszukuje nadal swojej tożsamości9.

Kryzys, o którym mowa ma także swoje podłoże religijne i du-
chowe. Kiedy człowiek neguje istnienie Boga, przestaje rozumieć same-
go siebie, swoje fundamentalne powołanie do miłości. Jak pisze J. Augu-
styn miłość macierzyńska i miłość ojcowska mają przecież swój prawzór

6 Z. W. Dudek, Przedmowa, w: R. A. Johnson, On. Być mężczyzną we współcze-
snym świecie, Wyd. Jacek Santorski & Co., Warszawa 1996, s. 7.

7 W. Eichelberger, Zdradzony przez ojca, Wyd. Do, Warszawa 1998, s. 64- 65.
8 Zob. M. Nowosielski, Kryzys ojcostwa, Studia nad Rodziną UKSW, 3(1999),

nr 2(5).
9 Por. Tamże.



121

i swoje praźródło w miłości Boga Trójjedynego10. Stąd też dla zrozumie-
nia istoty ojcostwa trzeba odwołać się do ostatecznego źródła istnienia
człowieka, do Boga jako Ojca. Odkrywanie ojcowskiego obrazu Boga jest
głębokim fundamentem, na którym można budować dojrzałe ojcostwo
naturalne i duchowe11.

2. Bóg Ojciec – model ludzkiego rodzicielstwa
Rok 1999 z woli Ojca Świętego św. Jana Pawła II poświęcony był

refleksji teologicznej nad tajemnicą Boga Ojca. W Liście Apostolskim z
tego samego roku czytamy: Celem roku 1999, trzeciego i ostatniego roku
przygotowań [do Jubileuszu Roku 2000 – dop. mój, D.N.], będzie rozszerze-
nie horyzontów człowieka wierzącego zgodnie z perspektywa ̨ samego Chrystusa:
perspektywą prawdy o «Ojcu, który jest w niebie» (por. Mt 5,45), przez którego
On został posłany i do którego powrócił” (por. J 16,28). W obliczu Wielkiego
Jubileuszu Odkupienia zadaniem wierzących jest pogłębienie świadomości, że
„całe życie chrześcijańskie jest jakby wielkim pielgrzymowaniem do domu Ojca,
którego bezwarunkowa ̨ miłość do każdego człowieka, a zwłaszcza do «syna mar-
notrawnego» (por. Łk 15,11-32), odkrywamy na nowo każdego dnia”12. W
kontekście przygotowań do obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
powstało wiele cennych opracowań i publikacji dotyczących Boga Ojca i
ojcostwa ludzkiego. W tym miejscu odniosę się do jednego.

Ks. Marek Dziewiecki pisząc o wychowującej miłości Boga Ojca,
kreśli trzy podstawowe kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy
podejmowaniu problematyki Boga Ojca. Osadza je w kontekście pasto-
ralnym, gdyż refleksja teologiczna – według autora – powinna prowa-
dzić zawsze do refleksji duszpasterskiej, praktycznej. Stawia trzy fun-
damentalne pytania: w jaki sposób nazwać Boga Ojca? w jaki sposób
zrozumieć miłość Boga Ojca? w jaki sposób odpowiedzieć na miłość
Boga Ojca?13.

Pierwszą sprawą jest kwestia nazwania Boga przez każdego czło-
wieka. Problem, który w tym miejscu się pojawia to trudność wynikają-
ca z tendencji człowieka do nazywania Pierwszej Osoby Trójcy Świętej

10 J. Augustyn, Dojrzewanie do ojcostwa, [w:] Ojcostwo, red. J. Augustyn, Kra-
ków 1998, s. 11-12.

11 Por. Tamże.
12 Jan Paweł II, List apostolski Tertio Millenio Adveniente, Wrocławska Księ-

garnia Archidiecezjalna, Wrocław 2017, 49.
13 Por. M. Dziewiecki, Bóg Ojciec: wychowująca miłość, Studia nad Rodziną

UKSW, 3(1999), nr 2(5), s. 116.
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w sposób dosłowny, antropomorficzny. Tymczasem chodzi tu o słowa i
nazwy, które odnoszą się do Boga w sposób analogiczny, nie bezpo-
średni. Nazwy i imiona, które odnosimy do Boga siłą rzeczy są zaczerp-
nięte z języka ludzkiego, stąd muszą odnosić się do Boga w sposób tylko
analogiczny. Bóg w ujęciu nowotestamentalnym jest miłością (1J 4,8) – i
tę definicję należy eksponować w pierwszej kolejności. Używanie in-
nych określeń, takich jak Ojciec, Abba, Przyjaciel, Pasterz, Król, Sędzia,
Wybawiciel ma sens jedynie wtedy, gdy odnosi się do tej podstawowej
prawdy. Bóg jest nade wszystko miłością i dlatego nazywamy Go Ojcem
– takie są naturalne skojarzenia, gdy myślimy o miłości (biorąc pod
uwagę patriarchalny model społeczny)14.

Kolejną kwestią jest sprawa zrozumienia istoty miłości Boga Ojca.
Autor artykułu Bóg Ojciec: wychowująca miłość zaznacza, iż człowiek ze
swej natury ma tendencję, by wyobrażać sobie Boga i Jego miłość we-
dług swoich aktualnych potrzeb i stanów psychicznych15. Trudno jest
pojąć Bożą miłość, gdyż Bóg kocha wiernie, bezwarunkowo, nieodwo-
łalnie, jednocześnie w sposób dostosowany do naszej sytuacji – jest to w
istocie miłość bardzo różna od miłości ludzkiej, ziemskiej. Zadaniem
duszpasterzy jest zatem demaskowanie karykaturalnych obrazów oraz
błędnych wyobrażeń Bożej miłości16. To działanie wydaje się być naglą-
cym zwłaszcza dziś wśród młodzieży, która często posiada zdeformo-
wany obraz ojca ziemskiego, który automatycznie zostaje przenoszony
na Boga Ojca.

Ostatnim zagadnieniem jest odpowiedź człowieka na miłość oj-
cowską Boga. Gdy człowiek nazwie w sposób właściwy Boga, będzie
próbował zrozumieć, na czym polega Jego miłość, wówczas zrodzi się w
nim odpowiedź na dar miłości. Odpowiedź ta jest dwukierunkowa –
zwrócona ku Bogu oraz ku drugiemu człowiekowi. Odkrywając Bożą
miłość człowiek jest wezwany do pokochania Boga ponad wszystko. Dla
wielu nie jest to takie łatwe. Jak bowiem można okazać Bogu miłość? –
nie można Mu pomóc w trudnościach, odwiedzać Go w czasie choroby,
czy pocieszyć w rozpaczy. Kochać Boga to w istocie ufać mu nade
wszystko, bardziej niż sobie samemu, własnym projektom na życie, wła-
snym przekonaniom i sposobom myślenia. Kochać Boga to uczynić Go
jedynym Panem życia. Tak pojmowana miłość otwiera na głęboką więź
z Bogiem oraz na drugiego człowieka. Ważne jest, by odkryć prawdziwą

14 Por. Tamże, s. 117.
15 Por. Tamże, s. 118.
16 Por. Tamże.
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wartość ludzkiej miłości. Nie można redukować jej nigdy do uczucia czy
do przyjemnych stanów emocjonalnych. Dojrzała miłość to w rzeczywi-
stości podjęcie decyzji, by troszczyć się o dobro drugiego człowieka.
Miłość wyraża się poprzez wysiłek i aktywność, co czyni ją widzialną.
Co prawda rodzi się we wnętrzu człowieka, jednak prowadzi do kon-
kretnych słów i czynów17.

3. Religijne funkcje ojca w rodzinie
Święty Papież Jan Paweł II w Liście do rodzin zaznacza, że rodzice,

w tym także ojciec, mają prawo do wyboru takiego sposobu wychowa-
nia religijnego oraz moralnego, który odpowiada ich własnym przeko-
naniom18. Ze słów Ojca Świętego wynika odpowiedzialność rodziców,
którym powierzona została rola wychowawcza na różnych płaszczy-
znach, także tej religijnej i duchowej. Kapłan asystujący przy zawieraniu
sakramentu małżeństwa pyta nupturientów w imieniu Kościoła: Czy
chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg
obdarzy?19 Odpowiedź pozytywna na to pytanie implikuje zobowiązanie
rodziców do wychowania dziecka w wierze Kościoła katolickiego.

Obecność ojca w rodzinie wpływa na rozwój osobowości dziec-
ka20. Ów wpływ dotyczy kilku czynników21. W pierwszej kolejności na-
leży podkreślić, że ojciec dla dziecka jest reprezentantem Boga-Ojca w
niebie, gdyż jak przypomina Jan Paweł II wszelkie ojcostwo na ziemi,
wszelkie ludzkie ojcostwo od Niego bierze swój początek i w Nim znajduje swój
wzór22. Wynika stąd doniosły autorytet ojca i jego pozycja w rodzinie.
Siła autorytetu ojca płynie zatem z tego szczególnego związku ojca ro-

17 Por. Tamże, s. 125-126.
18 Por. Jan Paweł II, List do rodzin, Wyd. TUM, Wrocław 1994, s. 90.
19 Zob. Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji pol-

skich, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010, s. 29.
20 Por. K. Pospiszyl, Ojciec a wychowanie dziecka, Wyd. Akademickie Żak,

Warszawa 2012, s. 12.
21 Zob. M. Wolicki, Rola ojca w wychowaniu religijnym dziecka,

http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/pk1a/art07.pdf, [dostęp:
23.04.2020r.].

22 Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy s ́w. na uroczystos ́c ́ św. Józefa, Terni, Wło-
chy, [w:] R. Dudek (oprac.). Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II. Wyd. WAM,
Krako ́w 1990, s. 76.

http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/pk1a/art07.pdf
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dziny z Bogiem Ojcem, podobnie jak zerwanie autorytetu związane jest
pośrednio z zerwanie relacji z Ojcem niebieskim23.

Po wtóre bardzo istotnym czynnikiem w wychowaniu religijnym
jest identyfikacja dziecka z ojcem. Dziecko w wyniku rozwoju nabiera
pewnych cech, przyjmuje określone postawy, także te religijne, pod
wpływem obserwacji ojca. Do owych postaw należy m.in. postawa po-
bożności, bogobojności, czci Bożej, itd.24. Ojciec Józef Augustyn w myśl
przywołanych wyżej słów pisze: małe dziecko nie jest jeszcze zdolne do
trwałej samodzielnej wiary. Może uczestniczyć w wierze osób, które je kochają.
Dziecko jest zdolne utożsamić się z wiarą, którą dzielą z nim jego rodzice (…).
Dziecko uczy się życia duchowego uczestnicząc w życiu duchowym ojca i matki,
podobnie jak uczy się chodzić i mówić (…). Jeżeli dziecko nie ma okazji uczest-
niczenia w życiu religijnym rodziców, wychodzi z okresu dzieciństwa w jakiś
sposób duchowo okaleczone25. W tym świetle widać jaśniej, jak ważna jest
obecność dojrzałego pod względem religijnym ojca, który staje się
pierwszym nauczycielem wiary dla dziecka.

Katolicki ojciec, jak zauważa ks. Waldemar Wesoły, powinien być
kapłanem Kościoła domowego26. Jest to oczywiście możliwe wówczas,
gdy mamy do czynienia z modelem rodziny, w którym modlitwa sta-
nowi rzeczywistą wartość i jest obecna w rodzinnej codzienności. Dobry
ojciec, zdaniem ks. Wesołego, nie tyle posyła dziecko na religię i do ko-
ścioła, lecz z dzieckiem idzie na mszę św. i do spowiedzi. Dobry przy-
kład jest bardzo ważny. Wiedzieli to już starożytni Rzymianie, którzy
mawiali Verba docent, sede Hempla trahunt (Słowa uczą, ale przykład pocią-
ga)27. Wzorem dojrzałego ojcostwa dla wszystkich wierzących jest św.
Józef. Opiekun Świętej Rodziny był sprawiedliwy i szlachetny, powoła-
ny i posłuszny, obowiązkowy i cierpliwy, opiekuńczy i pełen podziwu,
poddany i wierny, pobożny i ofiarny, pokorny i odważny, ufny i wy-
trwały, roztropny i prosty, odpowiedzialny i stanowczy28. Gdyby cho-

23 Por. M. Wolicki, Wychowanie do wartości, Wyd. TUM, Wrocław 1999, s. 20.
Cyt. za: M. Wolicki, Rola ojca w wychowaniu religijnym dziecka, dz. cyt.pkt. 1.

24 Por. M. Wolicki, Rola ojca w wychowaniu religijnym dziecka, dz. cyt.pkt. 2.
25 J. Augustyn, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, dz. cyt., s. 319.
26 Zob. W. Wesoły, Kościół domowy w nauczaniu Kościoła, Zeszyty Teologiczne,

16(2007), s. 78.
27 Por. Tenże, Wychowawcza rola ojca w rodzinie, Studia Koszalińsko-

Kołobrzeskie, 20(2013), s. 327.
28 Por. W. Wermter, Na wzo ́r s ́wie ̨tego Jo ́zefa. O aktualnos ́ci ojcostwa Opiekuna

Świe ̨tej Rodziny i Kos ́cioła, Cze ̨stochowa 1996, s. 9-27. Cyt. za: W. Wesoły, Wy-
chowawcza rola ojca w rodzinie, dz. cyt., s. 328.
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ciaż niektóre cechy św. Józefa posiadali współcześni ojcowie, jak inny
byłby nasz świat…

4. Ojcostwo duchowe
Każdy mężczyzna jest powołany do ojcostwa. Jednak ojcostwo nie

ogranicza się jedynie do sfery biologicznej, lecz ją przekracza. Na sposób
duchowy ojcami są także kapłani, którzy pomagają wiernym odkrywać
ojcowskie oblicze Boga. To odkrywanie ojcowskiego oblicza Boga wyda-
je się być dzisiaj sprawą zasadniczą. Na nim powinno być budowane
każde ludzkie ojcostwo, tak często zachwiane w obecnych czasach. To
on – kapłan – na mocy powołania do uczestnictwa w potrójnej funkcji
Chrystusa, ma szczególne zadanie polegające na ukazywaniu i realizo-
waniu promieniowania Bożego ojcostwa wobec powierzonego mu ludu29.
Zdaniem ks. Wiesława Słomki należy odróżnić pojęcie ojcostwa ducho-
wego od kierownictwa czy przewodnictwa duchowego30. Nie każdy bo-
wiem kierownik, przewodnik czy wychowawca może być faktycznie ojcem du-
chownym31. Na potwierdzenie swojego rozróżnienia autor odwołuje się
do Pierwszego Listu do Koryntian, gdzie św. Paweł ojcostwo duchowe
pojmuje jako przekazanie życia Bożego na drodze ewangelizacji, której
sam doświadczył32. Podjęcie funkcji duchowego ojca przez kapłana wią-
że się ściśle z naśladowaniem Chrystusa, który całym Swoim życiem
świadczył o Bożym ojcostwie33. Boże Ojcostwo to w istocie objawianie
Bożej miłości34.

Mówiąc o ojcostwie duchowym kapłanów należy podkreślić, iż
jest ono głęboko wpisane w posługę kapłańską. Jakże często w liturgii,
czy w duszpasterstwie można spotkać się z przypisywaniem tytułu ojca
kapłanowi. Rzecz jasna, pierwszeństwo w ojcostwie ma sam Bóg: Jeden
jest wasz Ojciec niebieski. Kapłan natomiast posiada na mocy święceń oj-
costwo zastępcze, ale prawdziwe35.

29 Por. P. Lempart, Ojcowski wymiar posługi kapłana-spowiednika we współczesnym
kontekście społeczno-kulturowym, Studia Gdańskie, XVIII-XIX(2005-2006), s. 207.

30 Por. W. Słomka, Teologia ojcostwa duchowego, [w:] M. Chmielewski (red.),
Ojcostwo duchowe – teoria i praktyka, Wyd. Polihymnia, Lublin 2001, s. 22.

31 Tamże, s. 23.
32 Por. Tamże.
33 Por. P. Lempart, Ojcowski wymiar…, art. cyt., s. 210.
34 Por. Tamże.
35 Por. A. Baran, Nowa wizja ojcostwa duchowego w Kościele, Studia Theologica

Varsaviensia, 51/2(2013), s. 113.
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Papież Emeryt Benedykt XVI podczas pielgrzymki do Polski w
Archikatedrze Warszawskiej w przemówieniu do duchowieństwa
wskazał, iż Chrystus potrzebujekapłanów, którzy będą dojrzali, męscy, zdolni
do praktykowania duchowego ojcostwa36. Istotna jest zatem dojrzałość du-
chowa kapłana, który ma za zadanie prowadzić powierzonych ludzi do
dojrzałości wiary. Ojcostwo realizuje się w pełni poprzez przekazywanie
życia. W przypadku duchownych rodzą oni do wiary nowe dzieci Boże
poprzez udzielanie im sakramentów, w sposób szczególny przez sa-
krament pokuty i pojednania. Tytułowanie kapłana ojcem podczas wy-
znawania grzechów ma swoje głębokie znaczenie wypływające z wie-
lowiekowej tradycji Kościoła37. W sakramencie pokuty bowiem kapłan
wskazuje penitentowi źródło ojcostwa, którym jest sam Bóg. Troska oj-
cowska kapłana-spowiednika przejawia się przede wszystkim w peł-
nym miłości pochyleniu się nad grzesznikiem i udzieleniu mu potrzeb-
nej pomocy38. Kapłan w konfesjonale staje przed ważnym i odpowie-
dzialnym zadaniem – udzielając rozgrzeszenia szafuje niejako miłosier-
dziem Bożym, stąd istotna jest tutaj ludzka wrażliwość i wyczucie,
zwłaszcza w udzielaniu pouczeń. Duchowny bowiem w każdej spowie-
dzi ukazuje ojcowskie oblicze Boga, który żadnym człowiekiem nie gar-
dzi, ale na każdego z utęsknieniem czeka i pragnie dla wszystkich do-
bra39. Bóg będący źródłem życia poprzez posługę kapłana dzieli się ży-
ciem z człowiekiem. Kapłan-sługa Chrystusa daje świadectwo o ojcow-
skim obliczu kochającego Boga. Dokonać się to może jedynie wówczas,
gdy kapłan sam będzie promieniował miłością pełną czułości i stanow-
czości jednocześnie40.

Święty Jan Paweł II wymienia katalog cech, którymi powinien od-
znaczać się kapłan w sposób szczególny w posłudze jednania. Należą do
nich: roztropność, dyskrecja, umiejętność rozeznania, stanowczość

36 Benedykt XVI, Trwajcie mocni w wierze. Pielgrzymka do Polski 25-28 maja
2006, Wyd. Kolekcja Hachette, Warszawa 2006, s. 20.

37 Por. A. Baran, Nowa wizja…, art. cyt., s. 116.
38 Por. Tamże.
39 Por. B. Kołodziej, Celibat – afirmacja ojcostwa, [w:] D. Kornas-Biela (red.),

Oblicza ojcostwa, Lublin 2001, s. 147-148.
40 Por. J. Nawrot, Miłos ́c ́ pasterska jako rys duchowos ́ci kapłan ́skiej w s ́wietle sy-

nodu Biskupo ́w z 1971 i 1990 roku poświe ̨conych kapłaństwu. Studium na podstawie
polskich publikacji teologicznych, Gdańsk-Lublin 2002, s. 109-112. Cyt. za: P. Lem-
part, Ojcowski wymiar…, art. cyt., s. 210.
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miarkowana łagodnością i dobrocią41. Tak przysposobiony kapłan bę-
dzie w stanie spełnić swoje ojcowskie posłannictwo wypływające z sa-
kramentu święceń kapłańskich. W tej samej Adhortacji Ojciec Święty
pisze: Chrystus, który przez osobę spowiednika jest uobecniony i za jego po-
średnictwem dokonuje tajemnicy odpuszczenia grzechów, jest tym, który okazu-
je się bratem człowieka, miłosiernym, wiernym i współczującym arcykapłanem,
pasterzem gotowym szukać zbłąkanej owcy, lekarzem, który leczy i pociesza,
jedynym nauczycielem, który jest prawdomówny i naucza drogi Bożej, sędzia ̨
żywych i umarłych, który sądzi prawdziwie, a nie według pozorów42. Jeszcze
dobitniej wymiar posługi spowiedniczej uwydatnia Katechizm Kościoła
Katolickiego: Sprawując sakrament pokuty, kapłan wypełnia posługę Dobrego
Pasterza, który szuka zagubionej owcy, posługę dobrego Samarytanina, który
opatruje rany, Ojca, który czeka na syna marnotrawnego i przyjmuje go, gdy
powraca, sprawiedliwego Sędziego, który nie ma względu na osobę i którego sąd
jest sprawiedliwy, a równocześnie miłosierny43. Jak zauważono ojcowska
posługa kapłana łączy w sobie wiele funkcji, których celem jest stworze-
nie warunków do przemieniającego spotkania z miłosiernym Ojcem.

Teologia ojcostwa oparta na Objawieniu pozostaje otwarta na psy-
chologię i inne nauki eksperymentalne. Temat ojcostwa obecny w reflek-
sji teologicznej nie pozostaje zamknięty, lecz domaga się dalszego po-
głębiania z racji na zachodzące przemiany społeczno-kulturowe uderza-
jące w rodzinę, a przez to w ojcostwo. Właściwe rozumienie ojcostwa
ziemskiego może mieć miejsce jedynie w odniesieniu do Boga Ojca, któ-
ry jest źródłem każdego życia oraz doskonałym wzorem ojcostwa. Ojco-
stwo biologiczne pozostaje związane z ojcostwem duchowym i tylko w
tej korelacji może pełnić prawidłowo swoje funkcje. Można bowiem być
ojcem biologicznym, ale duchowo nie angażować się w rozwój we-
wnętrzny dziecka. Niepokojący jest fakt, iż takie zjawisko przybiera dziś
coraz większą skalę. Powrót do właściwego przeżywania ojcostwa do-
kona się wówczas, gdy nastąpi zwrot ku Najlepszemu Ojcu – Bogu w
Trójcy Jedynemu.

Streszczenie:
Temat referatu dotyczy ojcostwa widzianego w pespektywie teo-

logicznej. Punktem wyjścia niniejszego przedłożenia jest zarys obecnej

41 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, Wro-
cławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 2017, nr 29.

42 Tamże.
43 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, nr 1465.
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sytuacji związanej z kryzysem tożsamości ojcowskiej mężczyzny. Pozy-
cja ojca we współczesnej rodzinie została zachwiana. Niektórzy autorzy
twierdzą, iż nastąpił kryzys ojcostwa. Zmienia się zatem model rodziny,
która z patriarchalnej staje się raczej partnerską. Po nakreśleniu sytuacji
obecnego kryzysu podjęty zostanie aspekt Boga Ojca – Ojca Jezusa
Chrystusa jako paradygmatu ludzkiego rodzicielstwa. W Jezusie Chry-
stusie nastąpiło objawienie pełnej prawdy o Bogu jako Miłującym Ojcu,
który posyła Syna i Ducha Świętego dla zbawienia i uświęcenia całej
ludzkości – każdego człowieka. To właśnie z orędzia zbawczego, obja-
wienia się Boga Ojca w Jezusie Chrystusie można zaczerpnąć istotne dla
podejmowanego tematu wskazówki dotyczące budowania prawdziwe-
go rodzicielstwa czy ojcostwa. Kolejny punkt referatu traktuje o religij-
nych funkcjach ojca w rodzinie. Dziecko buduje obraz Boga w głównej
mierze w oparciu o doświadczenie ziemskiego ojca, stąd ważne jest, by
ten spełniał w sposób najlepszy z możliwych swoje posłannictwo ojcow-
skie w rodzinie. W sposób pełny dokonać się to może tylko w oparciu o
religijne fundamenty, stąd tak ważna jest problematyka religijnych za-
dań ojca w każdej rodzinie. Ostatni paragraf owego wystąpienia po-
święcony jest ojcostwu duchowemu. Tutaj w sposób szczególny uwaga
skupiona została na kapłanach jako ojcach duchownych powierzonych
im wiernych.

Słowa kluczowe: ojcostwo, wychowanie, teologia ojcostwa, Bóg
Ojciec, ojcostwo duchowe, ojcostwo fizyczne, tożsamość ojcowska

Summary:
Theological aspects of fatherhood
The subject of the paper concerns paternity seen in theological

perspective. The starting point of this submission is an outline of the
current situation related to the crisis of male paternal identity. The
father's position in the modern family has been shaken. Some authors
claim that there was a paternity crisis. Therefore, the model of the family
is changing, which from a patriarchal one becomes rather a partner one.
After outlining the situation of the current crisis, the aspect of God the
Father - Father Jesus Christ as a paradigm of human parenthood will be
taken up. In Jesus Christ, there was a revelation of the full truth about
God as a Loving Father, who sends the Son and the Holy Spirit for the
salvation and sanctification of all humanity - every human being. It is
from the message of salvation, the revelation of God the Father in Jesus
Christ, that one can find important guidelines for building the subject of
building true parenthood or fatherhood. The next section of the paper
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deals with the religious functions of the father in the family. The child
builds the image of God mainly based on the experience of the earthly
father, hence it is important that he fulfills his father's mission in the
family in the best possible way. This can be done in full only on religious
foundations, which is why the problems of the father's religious tasks in
each family are so important. The last paragraph of this speech is
devoted to spiritual fatherhood. Here, special attention was focused on
priests as priests of the faithful entrusted to them.

Keywords: fatherhood, upbringing, fatherhood theology, God the
Father, spiritual fatherhood, physical fatherhood, father's identity
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Jowita Berdzik

Rodzina w obliczu migracji zagranicznych ojca

Wstęp
Mottem przewodnim niniejszego artykułu chciałabym uczynić cy-

tat Świętego Jana Pawła II: „Powołanie na drogę rad ewangelicznych
rodzi się z wewnętrznego spotkania z miłością Chrystusa, która jest mi-
łością odkupieńczą. Chrystus wzywa przez tę właśnie swoją odkupień-
czą miłość. Miłość taka ogarnia całą osobę z duszą i ciałem, mężczyznę
czy kobietę w jego lub jej jedynym i niepowtarzalnym „ja” osobowym.
Ten, który odwiecznie oddany Ojcu, samego siebie „daje” w tajemnicy
Odkupienia, wezwał oto człowieka, aby on również całego siebie dał na
szczególną służbę dzieła Odkupienia poprzez przynależność do brater-
skiej Wspólnoty”1.

Powołanie jest zjawiskiem posiadania określonych, względnie sta-
łych predyspozycji pomocnych w pełnieniu danej roli, wykonywania
zadania, czynności, czy pracy. Owe czynności zazwyczaj wykonywane
są z pobudek o charakterze altruistycznym, jednakże inne motywy, ta-
kie jak: pobudki prestiżowe, czy finansowe, mogą wywierać istotny
wpływ na realizację powołania. W chrześcijaństwie powołanie definio-
wane jest jako wezwanie człowieka przez Pana Boga do realizacji kon-
kretnych działań i wypełniania wyznaczonych ról2.

1. Biblijny obraz powołania
Biblia ukazuje znaczną ilość przykładów powołań ludzkich do

wypełniania Boskich planów i realizacji danych zadań. Wszystkie sytu-
acje powołania miały miejsce w specyficznych i niecodziennych okolicz-
nościach. W Starym Testamencie można wskazać wiele przykładów
omawianego wyżej fenomenu, np.:

- powołanie Abrahama (Rdz 12,1),
- powołanie Mojżesza przy płonącym krzaku (Wj 3,10.16),

1 http://radoscdoskonala.pl.tl/B%26%23322%3B-.--Jan-
Pawe%26%23322%3B-II-o-powo%26%23322%3Baniu-.htm, z dnia 24.04.2020r.

2 R. Jusiak, Refleksje o powołaniu w chrześcijańskiej koncepcji wychowania, Rocz-
niki Pedagogiczne 37(2009), nr 2, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uni-
wersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, s.83-101

http://radoscdoskonala.pl.tl/B%26%23322%3B-.--Jan-
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- powołanie Izajasza, które miało miejsce w świątyni (Iz 6,9),
- powołanie Jeremiasza (Jer 1,7),
- powołanie Amosa (Am 1,15),
- powołanie Ezechiela (Ez 3,1,4) itd.
Wszystkie opisane w Biblii sytuacje ukazują Boga w Jego majesta-

cie oraz człowieka, wyróżnionego i wezwanego przez Pana do realizacji
szczególnych zadań. Cechą charakterystyczną jest szacunek, jakim Bóg
obdarza, każdego powoływanego człowieka i możliwość nieprzyjęcia
powołania. Ponadto w każdej sytuacji dany człowiek mógł przeciwsta-
wić się Bogu. Powołania zawarte w Starym Testamencie posiadają okre-
ślone posłannictwo. Bóg wybiera człowieka, powołuje go, aby obdarzyć
go konkretnym posłannictwem. Bóg powołując, wymawia imię tego,
którego wzywa do swego posłannictwa (Rdz 15,1; 22,1; Wj 3,4; Jer1,11;
Am 7,8; 8, 2), a niekiedy nadaje mu nowe imię (por. Rdz 17,1; 32,29; Iż
62,2). Jako odpowiedzi Pan oczekuje świadomego przylgnięcia poprzez
wiarę i posłuszeństwo. Niekiedy owy akt odbywa się natychmiastowo
(por. Rdz 12;4; Iż 6,8). W niektórych jednak sytuacjach człowiek począt-
kowo nie ulega Bożym wezwaniom (Wj 4,10 nn; Jer 1,6; 20,7). Przyczyny
takiej sytuacji należy upatrywać w tym, że powołanie radykalnie zmie-
nia status takiej osoby: por. Rdz 12,1; Iż 8,11; Jer 12,6; 15,10; 16, 1-9: por.
3 Krl 19,4. Nowy Testament, podobnie jak Stary, zawiera wiele pięknych
przykładów powołań ludzkich. Na uwagę zasługuje w szczególności
niezwykłą scena Zwiastowania Maryi, gdzie skromna dziewczyna z
Nazaretu, dostaje możliwość zostania Matką Zbawiciela. Ponadto w
Ewangeliach zawarte są szczegółowe opisy powoływania przez Jezusa
apostołów. W owych treściach zawsze ma miejsce personalistyczna rela-
cja Pana Boga, który „nawołuje”, oraz człowieka, który jest powoływany
i ma możliwość dokonania wyboru3.

2. Rodzicielskie powołanie
We współczesnym świecie można również ujrzeć wiele pięknych

powołań, np. powołanie do pełnienia roli matki i ojca. Początkowy okres
życia dziecka jest czasem poszukiwaniarealnych wartości w otaczającym
świecie. Szczególnie ważną rolę na tym etapie,pełnią osoby z bliskiego
środowiska. Osoby, które codziennie troszczą się o zaspokojenie potrzeb
malucha, towarzyszą początkowym doświadczeniom życiowym i do-

3 R. Jusiak, Powołanie w chrześcijańskiej koncepcji wychowania [w:] Roczniki Pe-
dagogiczne 7(43), nr 4, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lu-
belski Jana Pawła II, Lublin 2015, s.7-13
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znaniom, które z nich wynikają. To właśnie one wyznaczają kierunek
rozwoju dziecka. Swym zachowaniem nakreślają częstotliwość stopnia-
rozwoju opartego na tożsamości osobowej. Dziecko nie posiada jeszcze
umiejętności dokonaniawłaściwej oceny treści i charakteru przykładu z
jakim się styka.Jednakże już ten okres, gdzie obserwuje dorosłych, uczy
postępowania zgodnego z przyjętymi normami. Ponadto, małe dziecko-
zdaje sobie sprawę, że niektóre zachowania są pożądane z perspektywy
wychowawczej, a inne wręcz przeciwnie. Proporcjonalnie do wzrostu
wieku dziecka, zwiększa się w nim, a następnie w młodym człowieku
krytycyzm. Ponadto zwiększeniu ulega świadomość wyborów różnych
ścieżek własnego życia, podejmowania trudnych decyzji i brania odpo-
wiedzialności za ich konsekwencje4. Proces wychowania skutkuje od-
miennością w postrzeganiu autorytetu ojca i matki. Owa odmienność
wynika z tego, że autorytety matki i ojcakładą nacisk na zaspokajaniu
zupełnie innych potrzeb dziecka oraz na różnorodności odczuwanych i
okazywanych uczuć rodzicielskich. Matka jest osobą najbliższą dziecku,
która bez względu na okoliczności wykazuje się bezgraniczną miłość na
każdym etapie życia dziecka. Matka i dziecko, połączeni zostają nieroze-
rwalną więzią już w okresie prenatalnym, sprzyjającą w dalszym okresie
procesowi wychowawczemu. Powoduje, że opiera się on na autentycz-
nej i bezinteresownej miłości. Należy zauważyć, że autorytet matki w
szczególności wynika z zaspokajania emocjonalnych potrzeb dziecka. To
matka dba o ciepło ogniska domowego i tworzy warunki odpowiednie
dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka. Rola drugiego
rodzica w wychowaniu i prawidłowej socjalizacji młodego człowieka
polega w szczególności na: wspieraniu i uzupełnianiu emocjonalnym
matki. Ponadto ojciec ponosi pełną odpowiedzialność za przekazywanie
wartości, norm i zasad powszechnie akceptowanych przez ogół społe-
czeństwa. Ojciec jest również strażnikiem respektowania praw i obo-
wiązków. Niejednokrotnie jest uosobieniem stanowczości i konkretności
w podejmowaniu decyzji5. Słowo ojciec w zależności od osobowości
człowieka przywołuje różne odczucia, skojarzenia i oczekiwania. Naj-
starsze pokolenie wspomina ojca jako osobę niezwykle surową, która z
dziećmi kontaktowała się za pomocą matki. Pokolenie średnie, które
przeżyło okres okupacji, ojca utożsamia z żywicielem rodziny. Dla po-

4 T. E. Olearczyk, Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu
współczesnej rodziny, Wyd. WAM, Kraków 2008.

5 J. Kułaczkowski, Aspekty autorytetu rodziców wobec dziecka [w:] Studia War-
mińskie, nr XLIII. 2006.
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koleń najmłodszych – ojciec coraz częściej jest towarzyszem dziecięcych
zabaw. Współuczestniczy także w procesie ich wychowania6.Mnogość
„pułapek” XXI wieku sprawia, że uwikłani w nie, samotni rodzice, stają
przed coraz większymi wyzwaniami. Zmagają się z problemami, które
są obce rodzinom pełnym lub też występują tam sporadycznie.Zdaniem
Lwa- Starowicza skutkiem nieobecności matki w życiu dziecka może
być wystąpienie zespołu, zwanego zespołem braku matki. Charaktery-
styczną cechą owego zespołu jest narastająca frustracja uczuciowa, za-
hamowanie rozwoju uczuciowego, opóźnienie dojrzewania psychiczne-
go i psychoseksualnego.Wychowanie w rodzinie niepełnej skutkuje
problemami rozwojowymiroli seksualnej, partnerskiej. Ponadto niewła-
ściwe wzorce przenoszone są w dorosłym życiu na własne relacje z
partnerami7.

3. Źródła autorytetu rodzicielskiego
Zjawisko autorytetu w stosunkach międzyludzkich ma miejsce

wówczas, gdy jednostki kontaktujące się pomiędzy sobą bezpośrednio
lub pośrednio, przypisują rozmówcy określone cechy oraz walory z danej
dziedziny. Autorytet rodziców powiązany jest z ich rolą społeczną oraz
ich działaniami wychowawczymi, które są skierowane w kierunku dziec-
ka. W strukturze rodziny najwyższa pozycja przypisana jest rodzicom.
Życie dzieci oraz jego poziom w sposób naturalny zależne jest od rodzi-
ców. To przede wszystkim oni zaspokajają ich podstawowe potrzeby bio-
logiczne oraz psychiczne. W tej kwestii szczególnie ważnym czynnikiem
jest autentyczność. Należy go rozumieć jako zgodne z prawdą uświada-
mianie sobie swych myśli, uczuć oraz postępowania. To właśnie kształtu-
jespecyfikę autorytetu rodzica. Warto podkreślić, iż rodzina jest najwięk-
szym autorytetem dla dziecka w jego pierwszych latach. Autorytet rodzi-
ców zależny jest również od konsekwencji w ich działaniach wychowaw-
czych. Istotne jest także, czy ich słowa znajdują odzwierciedlenie w czy-
nach, czy też nie. Dla dzieci w młodszym wieku szkolnym każda obietni-
ca dana przez dorosłegotraktowana jest jako przysięga. Równowagaza-
chowana pomiędzy wymaganiami stawianymi dzieciom, a nadmierna
pobłażliwością jest bardzo ważna.Do głównych zadań rodziców należy
bycie nieskazitelnym wzorem i drogowskazem dla swoich pociech. Na

6 M. Urbańska-Bulas, Ojciec pilnie potrzebny…, „Bliżej przedszkola”, nr 5, 2010
7 M. Łagowska, Problemy samotnych ojców [w:] J. Zimny (red.), Ojcostwo. Po-

wołanie czy zadanie?, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Stalowa
Wola 2013.
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zjawisko autorytetu decydujący wpływ ma także struktura osobowości
ojca oraz matki. Szczególne znaczenie mają tutaj ich postawy moralne.
Bez wątpienia, najbardziej decydującym czynnikiem występowania auto-
rytetu rodzicielskiego jest relacja między matką, a ojcem. Mowa tu o wza-
jemnych stosunkach, współpracy w dziedzinie wychowania. Wzajemne
podtrzymywanie wymagań ma pozytywny wpływ na postrzeganie auto-
rytetu rodzica oczami dziecka. Niezgoda, nieporozumienia i kłótnie w
znacznym stopniu obniżają autorytet rodzica8.

Zdaniem M. Maruszczak dobry rodzic to taki, który:
• na każdym etapie rozwoju swojej pociechy potrafi dostrzec jej

rzeczywiste potrzeby i odpowiada na nie, starając się zaspokoić je najle-
piej jak tylko potrafi i we właściwy sposób,

• wyznacza dziecku granice, bo ono ich potrzebuje, rosnąc i two-
rząc własną osobowość,

• nie jest zbyt wymagający i nie nadużywa swej władzy rodziciel-
skiej nad córką czy synem, ponieważ szanuje dziecko jako osobę i daje
mu prawo do współdecydowania o sobie9.

Młody, dorastający człowiek za poczucie bezpieczeństwa, ciepło i
wsparcie odwdzięcza się rodzicom bezkrytycznym uwielbieniem i nie-
zachwianą wiarą w to, że jego rodzice posiadają same pozytywne cechy
charakteru. Są najlepsi, najładniejsi, najsilniejsi, najmądrzejsi, najczulsi,
najbardziej prawdomówni oraz najbardziej opiekuńczy. Taka sytuacja
ma miejsce aż do początku okresu przed dorastania, a wiec do czasu,
dopóki dziecko nie opanuje sztuki gromadzenia danych, analizowania
ich oraz uogólniania. Ponadto trwa do czasu, dopóki młody człowiek
nie zacznie przebywać samodzielnie wśród innych ludzi, oraz gdy bę-
dzie miał możliwość dokonywania porównań. Jest to czas rozpoczęcia
upadku pierwotnego, naturalnego autorytetu rodziców. Dorastające
dziecko ma możliwość kojarzenia ze sobą różnych zachowania ojca, co
prowadzi do wysunięcia wniosków, że często mija się on z prawdą lub
po prostu kłamie. Dodatkowo dziecko zaczyna być świadome negatyw-
nych cech charakteru mamy. Ta krytyczna postawa dziecka wobec mat-
ki i ojca osiąga swój szczyt w okresie dorastania. Wtedy też rodzice

8 M. Klimek, Dysfunkcjonalność rodziny jako źródło sieroctwa społecznego [w:] M.
Klimek, B. Więckiewicz (red.), Problemy współczesnej rodziny, Wyd. Katolicki
Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012.

9 M. Maruszczak, Wystarczająco dobry rodzic [w:] E. Daraszkiewicz (red.), En-
cyklopedia rodzice i dzieci, Bielsko Biała 2002.
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utwierdzają się w przekonaniu, iż autorytet rodzicielski ani nie wynika z
faktu, że są rodzicami, ani nie został im dany raz na zawsze10.

4. Postawy rodzicielskie
Postawy rodzicielskie są definiowane jako sposób ustosunkowania

się rodziców do dziecka. Wyróżniamy postawy sprzyjające zaspokoje-
niu potrzeb dziecka oraz takie, które utrudniają to zaspokojenie, powo-
dując tym samym częściową lub całkowitą deprywację. Skutki takich
zachowań nie pozostają bez znaczenia dla zachowania dzieci i wykształ-
towania osobowości.

Najbardziej charakterystyczną typologią postaw jest koncepcja M.
Ziemskiej. Autorka do postaw sprzyjających właściwemu rozwojowi
dziecka można zalicza postawy:

• akceptacji,
• współdziałania,
• dawania rozumnej swobody,
• i uznania11.
Postawa akceptacji - jest to postawa rodziców, charakteryzująca się

bezwarunkową miłością. Główną cechą rodziców jest akceptacja dziec-
ka: rodzice lubią je takim, jakim ono jest i nie ukrywają przed nim tego
uczucia. Kontakt z potomstwem jest dla rodziców niezmierną przyjem-
nością. Dają mu pochwały i dostrzegają nawet drobne osiągnięcia, ale
również zwracają uwagę, gdy postąpi ich zdaniem źle. Podczas wymie-
rzania kary, dają odczuć dziecku, że są niezadowoleni z jego zachowa-
nia. Podkreślają przy tym jednak, ze bardzo je kochają. Postawa akcep-
tacjiwpływa na uspołecznienie dziecka, pozytywnie oddziałując na
rozwój jego zdolności do współdziałania oraz kształtowanie się przyja-
znych uczuć i lojalności.

Postawa współdziałania - postawa ta charakteryzuje się zaangażo-
waniem i zainteresowaniem opiekunów zabawą oraz pracą swojego po-
tomstwa. Ponadto przejawia się w angażowaniu dziecka w życie rodziny,
w zajęcia domowe (oczywiście w miarę jego możliwości i umiejętności).

Przy postawie współdziałania dziecko cechuje się:
• ufnością wobec rodziców,
• zadowoleniem,

10 A. Samson, Autorytet – co to jest i jak go budować? [w:] Encyklopedia rodzice i
dzieci, Bielsko – Biała 2002.

11 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Państwowe Wyd. Wiedza powszechna,
Warszawa 2009
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• wytrwałością w dążeniu do realizacji celów,
• zdolnością do współdziałania,
• troską o mienie swoje i innych.
Postawa dawania rozumnej swobody- jest to postawa, polegająca

na tym, iż rodzice w miarę dorastania dziecka dają mu coraz szerszy
zakres swobody. Ponadto pozwalają na pracę i zabawę z dala od nich, a
przy tym potrafią utrzymać swój autorytet rozumnie troszcząc się o jego
zdrowie oraz bezpieczeństwo.

Owa postawa rodziców pozytywnie wpływa na osobowość dziec-
ka, wykształcając zarazem u niego zdolność do współdziałania z rówie-
śnikami. Charakteryzuje się również uspołecznieniem, pomysłowością,
bystrością, trzeźwością umysłu.

Dziecko wychowywane przy takiej postawie rodziców cechuje się:
• pewnością siebie,
• łatwością przystosowania się do różnych sytuacji społecznych,
• przejawianiem dążenia do pokonywania różnych przeszkód,
• dążeniem do kończenia czynności rozpoczętych
• spełnianiem trudnych zadań.
Postawa uznająca prawa dziecka –w myśl tej postawy rodzice po-

zwalają dziecku na swobodne działania oraz dają mu do zrozumienia,
że ponosi odpowiedzialność za wyniki tego działania. Rodzice kierują
dzieckiem poprzez stosowanie:

• sugestii,
• wyjaśnień i tłumaczeń,
• oraz poprzez wspólne uzgadnianie swoich praw i obowiązków.
Dziecko przy takiej postawie rodziców jest świadome stawianych mu

wymagań. Wie także, że te oczekiwania są na miarę jego możliwości.
U dziecka kształtują się takie postawy, jak:
• lojalność wobec rodziców,
• samodzielność,
• i wiara we własne możliwości.
M. Ziemska wyróżniła także nieprawidłowe postawy rodziciel-

skie, a mianowicie:
• postawę unikającą,
• postawę odtrącającą,
• postawę nadmiernie wymagającą
• oraz postawę chroniącą.
Fundamentem niewłaściwych postaw jestzbyt duży dystans uczu-

ciowy wobec dziecka lub nadmierna koncentracja na nim. To one sprzy-
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jają powstawaniu wypaczeń oraz prowadzą do zaburzeń życia emocjo-
nalnego dzieci.

Postawa unikająca - postawa tacharakteryzuje się ubóstwem
uczuć, wręcz obojętnością uczuciową, beztroską posuniętąniekiedy do
braku odpowiedzialności.

Dziecko jest zaniedbywane pod wieloma różnorodnymi wzglę-
dami. Zarówno jego potrzeby emocjonalne jak i z zakresu opieki nad
nim są ignorowane. Ponadto postawa ta przejawia się brakiem konse-
kwencji w stawianiu wymagań i przestrzeganiu ich wykonania. Gdy
rodzice wykazują postawę unikającą kontaktu z dzieckiem, skutkiem
jest częstoniezdolność dziecka do nawiązywania trwałych więzi uczu-
ciowych, niestabilność w swych planach, skłonność do przechwałek.
Bywa też niezdolne do wytrwałości, nieufne i bojaźliwe.

Postawa odtrącająca –rodzice traktuję dziecko jako ciężar, a opieka
nad nim wzbudza niechęć i przykre odczucia.Rodzice wymagają od
dzieckabezwzględnej dyscypliny, bezkrytycznego podporządkowania
się wszelkim nakazom. Za najdrobniejsze nieposłuszeństwo stosują su-
rowe kary. Osiągnięcia dziecka są pomijane, niedostrzegane, a niepo-
wodzenia są wyolbrzymiane.

Postawa odtrącająca sprzyja kształtowaniu się u dziecka cech ta-
kich jak:

• agresywność,
• nieposłuszeństwo,
• kłótliwość,
• zachowania aspołeczne.
Dzieci te mogą również mieć trudności w przystosowaniu do oto-

czenia na skutek zahamowania.
Postawa nadmiernego wymagania – taka postawa rodziców prze-

jawia się w nadmiernym koncentrowaniu się na dziecku oraz dominacja
rodziców w postępowaniu z nim.

Przy takiej postawie opiekunowie stawiają dziecku wygórowane,
ciężkie do osiągnięcia wymagania, którym trudno sprostać. Silny naci-
skze strony rodziców oraz niemożność podołania wymogom sprawia, że
dziecko nabiera przekonania o swojej bezwartościowości. Postawa
nadmiernego wymagania powoduje u dziecka same niekorzystne cechy.
Mowa między innymi o:

• braku wiary we własne siły,
• niepewności,
• lękliwości,
• często także trudności w przystosowaniu społecznym.
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Postawa nadmiernej opiekuńczości - rodzice przejawiający tę po-
stawę również nadmiernie koncentrują się na dziecku, jednak ich podej-
ście jest bezkrytyczne. Dziecko uważane jest za wzór doskonałości, ro-
dzice ulegają mu i usprawiedliwiają wszelkie przewinienia i kaprysy.
Pozwalają dziecku dominować nad sobą i całą rodziną.

Ponadto wyręczają dziecko we wszystkich obowiązkach, również
tych związanych z samoobsługą, przez co dzieci te bardzo długo są nie-
zaradne i niesamodzielne.

Dzieci wychowane w ten sposób są:
• społecznie niedojrzałe,
• podatne na frustrację,
• nieprzystępne,
• nieopanowane,
• nadpobudliwe,
• o słabej zdolności do koncentracji uwagi,
• przejawiają zachowanie typu „rozpieszczone dziecko”,
mowa tu o:
• nadmiernej pewności siebie,
• zarozumialstwu,
• awanturniczości,
• a także egoistycznym i wrogim nastawieniu12.

5. Eurosieroctwo
We współczesnym świecie niepokojącym faktem jest gwałtowny

wzrost skali zjawiska eurosieroctwa. Wielu rodziców decyduje się na
wyjazd za granicę, pozostawiając w kraju samotne i nieszczęśliwe dzie-
ci. Należy zadać sobie pytania, czy narastająca fala wyjazdów nie prze-
szkodzi w misji wypełniania roli matki i ojca. Problematyka dotycząca
eurosieroctwa i migracji znalazła odzwierciedlenie w wielu pracach ba-
dawczych. Dyskusja dotycząca wpływu rozłąki, będącej następstwem
mobilności zawodowej rodziców na rozwój dziecka rozpoczęła się w
USA w latach 60. Większość badaczy nie zauważyła destrukcyjnego
wpływu aktywności zawodowej matki na rozwój dziecka, a wręcz prze-
ciwnie doszukano się pozytywnych zmian w różnych aspektach życia
młodego człowieka. Jednakże należy podkreślić odmienność tych analiz
od problematyki migracyjnej ze względu na różnice w intensywności

12 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Państwowe Wyd. Wiedza Powszechna,
Warszawa 2009.
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interakcji między matką a dzieckiem. W przypadku wyjazdu matki za
granicę zazwyczaj relacje rodzica z dzieckiem słabną. Liczba prac, po-
święconych oddziaływaniu aktywności zawodowej ojca na rozwój
dziecka jest bardziej uboga. Wynika to z charakterystyki płci kulturowej.
Skupiano się na zawodach, wymagających długotrwałej rozłąki z do-
mem rodzinnymi i ludźmi z najbliższego otoczenia np. marynarze. Na
gruncie polskim szerokiego rozwinięcia tej problematyki dokonali U.
Taranowska-Jakubiec i L Janiszewski. Jako skutek migracji rodzica po-
dają trudności w identyfikowaniu się synów z ojcami oraz tworzenie
wyidealizowanego obrazu ojca. W rodzinach, gdzie rodzic wyjeżdżą za
granicę można dostrzec specyficzny styl życia, naznaczony porządkiem
powrotów i wyjazdów ojca. Większość polskich autorów skupia się na
problematyce migracyjnej z perspektywy psychopedagogicznej. B. Bal-
cerzak-Paradowska wskazuje na trzymiesięczną rozłąkę jako graniczny
moment burzący strukturę relacji, panujących wewnątrz rodziny13. W
Polsce problematyką wpływu migracji rodzica na rozwój dziecka zajmu-
je się Wioleta Danilewicz. Jej badania wykazują, iż przemiany funkcji
rodziny są uzależnione od licznych czynników: struktury migracji, wie-
ku dziecka, długości rozłąki, intensywności i jakości kontaktów przed i
w trakcie wyjazdu, relacji i postaw wychowawczych, a także świadomo-
ści dziecka odnośnie powodów wyjazdu. Autorka zwraca również uwa-
gę na sposób oddziaływania migracji na dziecko. Zauważa zarówno
bezpośredni, jak i pośredni wpływ . wpływ bezpośredni wynika z nie-
obecności rodzica w codziennym życiu, co jest przyczyną braku możli-
wości identyfikacji z nim. W związku z tym rodzic-migrant niejedno-
krotnie przestaje być autorytetem dla swojego dziecka. Wpływ pośredni
ma związek z rodzicem, który pozostał w kraju, obarczony nadmiarem
obowiązków. Bywa, że przenosi je na dziecko powodując utratę swojej
doskonałości w jego oczach14. Na gruncie polskim losy eurosierot badał
także Stanisław Kozak. Rodzinami bez codziennej obecności ojca zainte-
resowała się w 1967r. Wówczas obserwacja marynarzy i ich życia z dala
od domu rodzinnego zainspirowała go do napisania książki poświęco-
nej tematyce. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej pojawił się problem
eurosieroctwa, co skłoniło autora do dokonania analizy porównawczej

13 B. Walczak, Dziecko w sytuacji rozłąki migracyjnej [w:] Duszczyk M., Lesiń-
ska M. (red.) Współczesne migracje: dylematy Europy i Polski, Wyd. OBM UW,
Warszawa 2009.

14 W. Danilewicz, Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych, Wyd.
Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2006.
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tych dwóch specyficznych, a jednak bardzo podobnych typów rodzin.
Autor skupił się na traumie osamotnienia dzieci z rodzin migracyjnych.
Zdaniem autora problematycznym efektem ubocznym obecnej fali mi-
gracji jest osamotnienie setki tysięcy dzieci, nie mieszczących się w pla-
nach rodziców i pozostawianych w kraju z drugim rodzicem lub z
dziadkami. Należy pamiętać, iż dzieci „wywiezione” z kraju także prze-
żywają traumę wykorzenienia. Emigracja przerywa więzi rodzinne,
zwłaszcza w takich rodzinach, które wcześniej były kruche15.

Zakończenie
Reasumując,rodzice żyjący w XXI wieku są w niezwykle trudnej

sytuacji. Wszelkim ludzkim poczynaniom i decyzjom towarzyszy po-
czucie niepewności i rozliczanie wątpliwości dotyczących wychowania
naszych pociech. Mama i tata niejednokrotnie zmagają się z wieloma
przeszkodami na drodze szukania sposobów na zapewnienie dzieciom
szczęścia. Współczesna rodzina stała się w dużym stopniu rodziną part-
nerską, tzn., że wszyscy jej członkowie mają mniej więcej równe prawa.
Taki model rodziny stopniowo odrzuca „stanowisko głowy domu” na
rzecz ojca – bratniej duszy i ojca - przyjaciela. Wraz z tym zanika rów-
nież „zapotrzebowanie” na to, by mężczyzna był bardziej od matki wy-
magający. Powinien zaś być zawsze od niej bardziej zrównoważony
psychicznie, bo to jest jego „męski” obowiązek16. Na zakończenie warto
podkreślić, iż współczesny mężczyzna, ojciec znajduje się w trudnej sy-
tuacji: z jednej strony oczekuje się od niego, by być żywicielem rodziny,
z drugiej by był blisko związany z dziećmi. Więź emocjonalna w szcze-
gólności budowana jest poprzezpomoc i uczestnictwo czynne w wy-
chowaniu młodych ludzi. Dobry ojciec to taki, który jest obecny, gdy
dziecko go potrzebuje. Dobry ojciec to ten, który potrafi znaleźć czas dla
swojego dziecka w każdej sytuacji, odstawiając swoje sprawy na dalszy
plan. I wreszcie dobry ojciec to ten, któremu układa się życie zarówno w
pracy, jak i w rodzinie17.

15 S. Kozak, Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzie-
ci i ich rodzin, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

16 K. Pospiszyl, O miłości ojcowskiej. Warszawa 1986, s.18
17 D. Szymborska-Dyrda, Dobry ojciec? To możliwe!, „Bliżej przedszkola”, nr

2, 2009
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Streszczenie:
Powołanie jest zjawiskiem posiadania określonych, względnie sta-

łych predyspozycji pomocnych w pełnieniu danej roli, wykonywania
zadania, czynności, czy pracy. Biblia ukazuje znaczną ilość przykładów
powołań ludzkich do wypełniania Boskich planów i realizacji danych
zadań. Wszystkie sytuacje powołania miały miejsce w specyficznych i
niecodziennych okolicznościach. We współczesnym świecie można
również ujrzeć wiele pięknych powołań, np. powołanie do pełnienia roli
matki i ojca. Początkowy okres życia dziecka jest czasem poszukiwania
realnych wartości w otaczającym świecie. Ogromną rolę w tej kwestii
odgrywają rodzice. Jednym z wielu zadań matki jest nauczenie dziecka
miłości, bycie pierwszym autorytetem, przekazanie mu podstawowych
wartości. Ojciec ma w szczególności za zadanie wspierać emocjonalnie
matkę, wprowadzić dziecko do świata zewnętrznego, wyznaczyć prawa
i obowiązki. We współczesnym świecie wielu rodziców decyduje się na
wyjazd za granicę, pozostawiając w kraju samotne i nieszczęśliwe dzie-
ci. Należy zadać sobie pytanie, czy narastająca fala wyjazdów nie prze-
szkodzi w misji wypełniania roli matki i ojca?

Słowa kluczowe: ojcostwo, powołanie, zadanie, autorytet, rodzina

Summary:
Appointment to the role father and mother
The appointment is a phenomenon having specific, relatively sta-

ble predisposition to assist in fulfilling that role, task, action, or work.
The Bible reveals a considerable amount of examples of human voca-
tions to fulfill God's plans and execution of the tasks. All situations ap-
pointment took place in specific and unusual circumstances. In today's
world, you can also see many beautiful vocations, for example. Ap-
pointment to the role of mother and father. The initial period of the
child's life is the time of the search for the real values in the surrounding
world. A huge role in this issue played by parents. One of the many
tasks of the mother is to teach the child the love, being the first authori-
ty, refer the core values. Father is especially designed to support the
mother emotionally, to introduce the child to the outside world, deter-
mine the rights and obligations. In today's world, many parents choose
to go abroad, leaving the country lonely and unhappy children. The
question is whether the growing wave of emigration will not prevent the
mission of filling the role of mother and father?

Keywords: fatherhood, vocation, task, authority, family
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Marta Pietrycha

Prawo ucznia niepełnosprawnego

Wstęp
Problematyka dzieci i osób niepełnosprawnych na przestrzeni

wieków była różnie traktowana. Do tej pory kwestie te były niezauwa-
żalne oraz lekceważone. w ostatnim czasie doczekały się jednak więk-
szego zainteresowania. Wynika to bowiem z większej świadomości zja-
wiska zachodzącego w środowisku. Zwrócono uwagę na prawa dziecka,
w tym dziecka niepełnosprawnego.

Nauczanie uczniów niepełnosprawnych jest jedną z integralnych
części systemu oświaty. Każde dziecko posiada prawa, niezależnie od
swoich problemów zdrowotnych, stopnia niepełnosprawności. w poniż-
szym artykule omówiono przepisy regulujące prawo dziecka niepełno-
sprawnego. Wyjaśniono czym jest niepełnosprawność.

1. Termin niepełnosprawność
W literaturze przedmiotu definicja niepełnosprawności jest „bar-

dzo płynna i nie daje się jasno sprecyzować”1. Według J. Budny w życiu
pojawiają się pewne ograniczenia. To, co dla nas wydaje się łatwo do-
stępne, w przyszłości może okazać się barierą. Niepełnosprawność zda-
niem autorki utożsamiana jest z „brakiem przystosowania funkcji dane-
go organizmu do warunków, w jakich się znajduje”2.

Niepełnosprawność jest „problemem społecznym i nie ogranicza
się do konkretnej osoby. Mówiąc o niepełnosprawności mamy na
względzie relację między zdrowiem człowieka (uwzględniając jego
wiek, płeć i wykształcenie), a społeczeństwem i środowiskiem, które go
otacza”3.

1 J. Budny, Niepełnosprawność – podstawy socjologiczne i prawne,
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/9606 (dostęp: 11 kwiecień 2020).

2 Tamże.
3 Unic, Definicja niepełnosprawności,

http://www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/definicja.php?cos=1 (dostęp:
21 kwiecień 2020).

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/9606
http://www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/definicja.php
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Zdaniem M. Kościelska, B. Aouil niepełnosprawność to „obniżony
poziom czynności danego narządu czy układu kostno – mięśniowego
(motoryka), układu nerwowego, czynności psychicznych itp.”4.

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 sierpnia 1997 roku
mówi o osobach niepełnosprawnych jako tych, których „sprawność fi-
zyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogra-
nicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról
społecznych”5.

Osoba niepełnosprawna to osoba, która nie może „samodzielnie,
częściowo lub całkowicie, zapewnić sobie możliwości normalnego życia,
indywidualnego lub społecznego, na skutek wrodzonego lub nabytego
upośledzenia sprawności fizycznych lub psychicznych”6.

Według ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
osobami niepełnosprawnymi są „osoby, których stan fizyczny,
psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza
bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności
ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskały
orzeczenie: o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni
niesprawności albo orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności
do pracy, a jeżeli nie ukończyły 16 roku życia – orzeczenie o rodzaju i
stopniu niepełnosprawności“7.

Według prawnej definicji niepełnosprawność występuje u „dziecka
niesłyszącego lub słabo słyszącego, niewidomego lub słabo widzącego, z
niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo z auty-
zmem co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności”8.

Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje osobę
niepełnosprawną jaką tą, „u której istotne uszkodzenia i obniżenie
sprawności funkcjonowania organizmu powodują uniemożliwienie,

4 M. Kościelska, B. Aouil (red.), Człowiek niepełnosprawny – rodzina i praca,
Bydgoszcz 2004, s. 25.

5 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 roku – Kar-
ta Praw Osób Niepełnosprawnych (M. P. 1997 nr 50 poz. 475).

6 T. Pilch, J. I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym
się świecie, Warszawa 1993, s. 371.

7 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z
późn. zm.).

8 B. Tundzios, Uczeń niepełnosprawny w polskim prawie oświatowym, Meritum.
Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny, 2009, nr 2 (13), s. 84.
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utrudnienie lub ograniczenie sprawnego funkcjonowania w społeczeń-
stwie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak płeć, wiek oraz czynniki ze-
wnętrzne”9.

2. Rodzice dzieci niepełnosprawnych
Zdaniem I. Pyrkosz najważniejszym czynnikiem wpływającym na

psychikę dziecka mają rodzice10. Przez bliskość, kontakt towarzyszą im
od pierwszych dni życia, są ich oparciem, wsparciem. w literaturze mó-
wi się o 3 typach rodziców dzieci niepełnosprawnych:

1. Rodzice nadwrażliwi, nadopiekuńczy.
2. Rodzice obojętni.
3. Rodzice aktywni oraz otwarci na problemy swojego dziecka.
Rodzice nadwrażliwi i nadopiekuńczy to rodzice o negatywnej

postawie w stosunku do dzieci niepełnosprawnych. Częściej zamykają je
w domu, nie pokazują ich światu. Tacy rodzice zrzucają winę na siebie,
obwiniają się, nie chcą pomocy od innych. w konsekwencji mają oni ne-
gatywny wpływ na swoje dzieci, nastawiają je wrogo do świata. Dziecko
niepełnosprawne kojarzy świat wrogo, czuje się odrzucone, z powodu
inności. w konsekwencji zamyka się w sobie. Postawa ta nie jest ko-
rzystna dla prawidłowego funkcjonowania. Bowiem każdy z nas po-
trzebuje kontaktu i zrozumienia.

Drugim typ to rodzice obojętni. Tych rodziców z kolei nie intere-
suje los dzieci. To najgorszy z trzech typów rodziców. w środowisku
tym dziecko niepełnosprawne jest odrzucane, nie wie jak prawidłowo
funkcjonować. Co więcej, nie ma pewności czy zostanie zaakceptowana
przez społeczeństwo. Jak podkreśla I. Pyrkosz każde dziecko zasługuje
na miłość rodzinny, to bez niej czujemy się niepotrzebni. Jak czytamy
dalej, dziecku niepełnosprawnemu „miłość rodziców jest do życia tak
samo potrzebna jak tlen do oddychania, gdyż to ona sprawia, że mamy
dla kogo i po co żyć”11.

Trzeci typ rodziców, najlepszy to rodzice aktywni oraz otwarci na
problemy dziecka. Opiekunowie chętnie pomagają, troszczą się o nie.
Pragną pokazać im świat, by mogli stać się samodzielni. Rodzice chcą by

9 J. Budny, Niepełnosprawność – podstawy socjologiczne i prawne,
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/9606 (dostęp: 19 kwiecień 2020).

10 I. Pyrkosz, Osoby niepełnosprawne w naszym otoczeniu,
http://zskonopiska.pl/publikacje/175-niepelnosprawni.html (dostęp: 20 kwie-
cień 2020).

11 Tamże.

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/9606
http://zskonopiska.pl/publikacje/175-niepelnosprawni.html
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dzieci były aktywni społecznie, by poznawali świat. Dzieci stają się
otwarte na kontakty z innymi, nie boją się odrzucenia. Wiedzą, że w
przyszłości mogą liczyć n a podopiecznych. Rodzice są z nich dumni, że
potrafią rozwijać swoje zainteresowania, wiedzę.

3. Otoczenie dzieci niepełnosprawnych
Ogromne znaczenie na dziecka psychikę ma otoczenie. Gdy nie-

pełnosprawne dziecko jest akceptowane przez społeczeństwo, to nie
będzie obawiało się wyjść na zewnątrz. Dlatego też często mówi się by
w pobliży dzieci zachowywać się naturalnie. Otoczenie to bowiem istot-
ny czynnik. Dzięki niemu jesteśmy szczęśliwi, otwarci, gdy ich akceptu-
jemy bądź przygnębieni i zamknięci w sobie, gdy ich odrzucamy. Społe-
czeństwo nie wie, że swoim zachowaniem może krzywdzić osoby chore,
wpłynąć na ich charakter. Powinniśmy być ostrożni. Uważać na słowa,
które ich ranią12.

Przy omawianiu otoczenia, środowiska warto wspomnieć o komu-
nikacji. Dzieci niepełnosprawne są zazwyczaj osobami samotnymi. Roz-
mowa chociażby z jedną osobą, czyni ich lepszymi, wywiera na nich po-
zytywny wpływ. Każdy z nas ma potrzebę komunikacji, niemniej jednak
dzieci niepełnosprawne potrzebują jej więcej. Dzieli się swoimi uczuciami,
wrażeniami. Również od charakteru zależy nastawienie do świata, społe-
czeństwa, nie każdy jest skłonny otworzyć się. Niektórzy wymagają spe-
cjalistycznej pomocy, wsparcia ze strony psychologa, instytucji13.

4. Definicja prawa
Prawo to zespół norm, które są uznane lub ustawione przez pań-

stwo. Normy wyrażane są przez „interesy i dążenia klasy panującej w
danym społeczeństwie i jej sojuszników klasowych”14. Przechodząc da-
lej, przez prawo człowieka rozumiemy „prawa przysługujące człowie-
kowi jedynie dlatego, że jest człowiekiem, niezależnie od aktów praw a
stanowionego”15. Prawo przysługuje każdemu człowiekowi. Jest zatem
„strukturalną cechą praw człowieka, niezależną od tego, czy faktycznie
te prawa są powszechnie uznawane lub respektowane”16. Powszechne

12 Tamże.
13 Tamże.
14 M. Balcerek, Prawa dziecka, Warszawa 1986, s. 12.
15 L. Wiśniewski, Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa

1997, s. 7.
16 Tamże, s. 14.
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uznanie oraz ich respektowanie jest wymagane ze względu na „po-
wszechny charakter praw człowieka”17.

5. Pojęcie praw dziecka
Katalog praw dziecka to nic innego jak spis potrzeb dziecka, które

powinny być zaspokojone „dla dobra dziecka i w interesie społecz-
nym”18. Prawa te są ustawowym potwierdzeniem potrzeb dziecka. Kata-
log ten jest szeroki. Zawiera on m.in. prawo do: nazwiska, życia, obywa-
telstwa, wypoczynku, ochrony zdrowia, nauki itp.

Zdaniem J. Korczak „nie ma dzieci są ludzie”19 i to jest prawda.
„Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały…”20. Każdy dorosły
kiedyś był dzieckiem. Stąd też, podobnie jak dorosły, dziecko jest także
właścicielem praw oraz wolności. Są to prawa człowieka. Według autora
źródłem tychże praw jest godność człowieka. Jak czytamy w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej art. 30: „Przyrodzona i niezbywalna godność
człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest
ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem
władz publicznych”21.

Z omawianej wyżej godności wywodzą się dwie zasady: wolność i
równość. Zasady te są podstawą wszystkich praw człowieka. Wolność
mówi o tym, że „człowiek nie jest własnością kogokolwiek, posiada wolną
wolę, może samodzielnie podejmować decyzje i świadomie ponosić za nie
odpowiedzialność (dziecko uczy się tego w trakcie dojrzewania)”22. Z kolei
równość, że „każde dziecko ma takie same prawa i ma być tak samo trak-
towane przez wszystkich bez jakiejkolwiek dyskryminacji”23.

Prawa dziecka możemy podzielić na cztery grupy:
1. Osobiste (prawa te umożliwią rozwój dziecka. Mowa jest tu o

prawie do życia, prawie do tożsamości, prawie do rozwoju, do wycho-

17 Tamże.
18 M. Balcerek, Prawa dziecka, Warszawa 1986, s. 26.
19 Natuli – dzieci są ważne, https://dziecisawazne.pl/o-podobienstwach-

miedzy-dziecmi-doroslymi/ (dostęp: 24 kwiecień 2020).
20 M. Pawlak, Prawa dziecka, https://brpd.gov.pl/prawa-dziecka (dostęp: 27

kwiecień 2020).
21 http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/2.htm (dostęp: 27 kwie-

cień 2020).
22 M. Pawlak, Prawa dziecka, https://brpd.gov.pl/prawa-dziecka (dostęp: 27

kwiecień 2020).
23 Tamże.

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/2.htm
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wania w rodzinie, prawie do wyrażania własnych poglądów, prawie do
informacji).

2. Polityczne bądź publiczne (prawa te zapewniają dziecku wyraża-
nie swoich poglądów, dziecko może uczestniczyć w życiu grupy, społecz-
ności, państwa. w tej grupie mówimy o prawie do wyrażania własnych
poglądów, prawie do uczestniczenia w różnych stowarzyszeniach).

3. Socjalne (prawa te są obowiązkiem państwa oraz dorosłych,
którzy mają stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju umysłowego
oraz fizycznego dziecka. Zaliczamy tu: prawo do opieki zdrowotnej, do
odpoczynku, jak również prawo do godnych warunków życia).

4. Ekonomiczne (prawa te umożliwiają dziecku przygotowywanie
się do niezależności. Najważniejszym w tym jest prawo do nauki)24.

Dziecku przysługują nie tylko uniwersalne prawa człowieka, ale
również prawa dodatkowe. Zawarto je w Konwencji Praw Dziecka.
Prawa te to „pewne modyfikacje praw uniwersalnych, dostosowując je
do potrzeb i możliwości dziecka”25. Art. 1 definiuje dziecko jako „każdą
istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z pra-
wem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność”26.

Prawa dziecka to „zespół uprawnień wynikających z praw obywa-
telskich w danym społeczeństwie. Prawa te ustalają status dziecka w
społeczeństwie, państwie i rodzinie”27. Prawa te są integralną częścią
praw człowieka.

Z kolei zdaniem M. Balcerek „przez ustanowienie praw dzieci w
państwie dziecko awansowało z przedmiotu na podmiot, z biernego
statysty na pełnoprawnego obywatela, któremu prawo zapewnia odpo-
wiednie warunki do życia, do prawidłowego wychowania i rozwoju”28.
Nadanie powyżej omawianych praw spowodowało, że częściowo ogra-
niczono prawa rodziców do dziecka. Dodatkowo rozszerzono obowiąz-
ki oraz powinności dorosłych wobec dzieci.

Prawo chroni ludzi. a dzieci są tą grupą, która wymaga szczegól-
nej ochrony, innych praw. Prawa te to prawa dziecka. Określają one jego
miejsce w rodzinie i społeczeństwie. Zapewniają mu specjalne upraw-
nienia, które „mają mu zapewnić odpowiednie warunki do życia i peł-

24 Tamże.
25 M. Kozak, Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno - prawne i bariery

realizacyjne, Warszawa 2013, s. 22.
26 B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, o prawach dziecka, Toruń 1994, s. 11.
27 A. Kwak, A. Mościskier, Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie, Warszawa

2002, s. 44.
28 M. Balcerek, Prawa dziecka, Warszawa 1986, s. 25.
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nego rozwoju jego osobowości”29. Strażnikami omawianych praw są
rodzice oraz opiekunowie dziecka.

6. Przepisy prawne
Jak czytamy w Konstytucji RP (art. 70) każdy Polak ma prawo do

edukacji, zaś ustawą, która reguluje sposób realizacji powyższego prawa
jest ustawa z dnia 14grudnia2016 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2017
poz. 59.)30. Dokładne rozporządzenia wydaje Minister Edukacji Naro-
dowej. i tutaj System oświaty zapewnia:

1) „realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej
do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opie-
ki, odpowiednich do

wieku i osiągniętego rozwoju; (…)
5) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwo-

ści psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

6) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez
dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie,
zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
oraz predyspozycjami;

7) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie
realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i pro-
gramów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych”31.

Co ważne, kształcenie specjalne przeznaczone jest dla dzieci i
młodzieży:

 niesłyszących, słabosłyszących;
 niewidomych, słabowidzących;
 z niepełnosprawnością ruchową;
 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowa-

nym lub znacznym;
 z autyzmem;
 ze sprzężonymi niepełnosprawnościami;

29 Europe Direct - Olecko, „Mam prawo do … - Prawa dziecka w Unii Europej-
skiej”, http://europedirect-olecko.pl/templates/440/files/file/direct-prawa-
dziecka-A5.pdf, (dostęp: 21 kwiecień 2020).

30 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. 2017 poz. 59.
31

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D201
70059Lj.pdf (dostęp: 23 kwiecień 2020).

http://europedirect-olecko.pl/templates/440/files/file/direct-prawa-
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/
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 z chorobami przewlekłymi, z zaburzeniami psychicznymi(dot.
szkół przyszpitalnych);

 niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem
społecznym, zagrożonych uzależnieniem;

 z zaburzeniami zachowania”32.
Kształcenie specjalne może być prowadzone we wszystkich typach

oraz rodzajach szkół.
Ustawa o systemie oświaty dodatkowo definiuje termin oddziału

integracyjnego, szkoły integracyjnej. i tak oddział integracyjny to „od-
dział szkolny, w którym uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi
uczniami, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podsta-
wie art. 71b ust. 7 pkt 3”33.

Z kolei przez szkoły integracyjne rozumiemy „szkołę, w której
wszystkie oddziały są oddziałami integracyjnymi”34.

Regulacje prawne dotyczą również bezpłatnego transportu i opie-
ki uczniów niepełnosprawnych.

W Art. 17. 3a. ustawy czytamy, iż obowiązkiem gminy jest:
1) „zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i

wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i
opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum,
a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w
stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły po-
nadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16
ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami, bezpłatnego transportu i opieki w
czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży
realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 25 roku życia;

3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2,
oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na
zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem, burmi-
strzem, prezydentem miasta i rodzicami, opiekunami lub opiekunami

32 B. Tundzios, Uczeń niepełnosprawny w polskim prawie oświatowym,
,,Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny”, 2009, nr 2 (13), s. 84.

33 Tamże.
34 Tamże.
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prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opie-
kunowie lub opiekunowie prawni”35.

Warto wspomnieć również o Rozporządzeniu Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). Mówi m. in. o uczniach z upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym w szkołach
podstawowych i gimnazjach oraz szkół specjalnych z upośledzeniem umy-
słowym w stopniu umiarkowanym, znacznym36.

Co ważne, podstawa programowa dla uczniów upośledzonych
umysłowo w stopniu lekkim oraz uczniów w normie jest taka sama.

W planie szkolnym dodatkowo uwzględnia zajęcia rewalidacyjne
w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów. Do zajęć
tych zaliczamy:

1) „korekcyjne wad postawy,
2) korygujące wady mowy,
3) orientacji przestrzennej i poruszania się,
4) nauki języka migowego lub innych alternatywnych
metod komunikacji,
5) inne, wynikające z programów rewalidacji”37.
Ponadto w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

30 kwietnia 2007 roku czytamy o warunkach i sposobach oceniania, kla-
syfikowania oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. i tak w
szkołach publicznych zgodnie z Dz. U. Nr 83, poz. 562,późn. zm.),

1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu gim-
nazjalnego.

2. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadają-
cy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni
przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do
sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie
zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

3. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadają-
cy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kon-
tynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, mogą być zwolnieni

35 M. pilch, Ustawa o systemie oświaty: Komentarz, Warszawa 2006, s. 312 - 313.
36 B. Tundzios, Uczeń niepełnosprawny w polskim prawie oświatowym,

,,Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny”, 2009, nr 2 (13), s. 85.
37 Tamże.
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przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do eg-
zaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

Ucznia niepełnosprawnego dotyczą również inne prawa. Mowa
jest tu o dostosowaniu warunków, form prowadzonych sprawdzianów,
egzaminów, w tym egzaminu maturalnego i zawodowego.

Jak czytamy w art. 71b. 1 kształcenie specjalne prowadzone jest w
„szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych,
szkołach lub oddziałach specjalnych oraz ośrodkach”38. W zależności od
rodzaju niepełnosprawności organizuje się wychowanie i kształcenie
odpowiednio do potrzeb, zapewnia poprawę zaburzonych funkcji, re-
walidację, resocjalizację i specjalistyczną pomoc.

W przedszkolach oraz szkołach podstawowych, w tym w ośrod-
kach i poradniach psychologiczno - pedagogicznych, specjalistycznych
tworzone są zespoły tzw. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Ma to na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne dziecka. Zajęcia
prowadzone są w chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia na-
uki w szkole39.

Uczeń niepełnosprawny ma prawo do wydłużenia każdego z
etapów edukacyjnych przynajmniej o jeden rok. Mówi o tym
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w
sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U.
2012 poz. 204)40. Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem uczeń może
być zwolniony z nauki drugiego języka obcego. Prawo to dotyczy
ucznia z „wadą słuchu, głęboka dysleksją rozwojową afazją z niepełno
sprawnościami sprzężonymi lub autyzmem w tym z zespołem
Aspergera”41.

Wnioski
Prawo ucznia niepełnosprawnego zapewnia dziecku edukację,

osiągnięcie wykształcenia zgodnie z jego aspiracjami. Każdy dziecko ma
prawi i obowiązek uczęszczania do szkoły. Kształcenie dostosowane jest
odpowiednio do potrzeb i predyspozycji ucznia. Do szkoły należy m. in.
przekazanie wiedzy, rozwijanie samodzielności ucznia, zapewnienie

38 Tamże.
39 Tamże, s.86
40 H. Sitko, K. Koletyńska, Do czego ma prawo uczeń z niepełnosprawnością”?,

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2689 (dostęp: 25 kwiecień 2020).
41 http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2689 (dostęp: 25 kwiecień

2020).

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2689
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2689
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bezpiecznych, przyjaznych i zdrowych warunków do nauki. Środowi-
sko szkolne tworzy również warunki zapewniające niepełnosprawnemu
uczniowi start w edukacji, realizację etapów szkolnych. Wszystkie przy-
pisy reguluje Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i Roz-
porządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku.

Streszczenie:
Prawo to zespół norm, które są uznane lub ustawione przez pań-

stwo. Prawo chroni ludzi. a dzieci są tą grupą, która wymaga szczegól-
nej ochrony. Każdemu dziecku bez względu na stopień sprawności
przysługują prawa dziecka. To szkoła i rodzice zapewniają uczniom
niepełnosprawnym odpowiednie warunki do rozwoju i startu w eduka-
cji. Dążąc tym samym do samodzielności. Niniejszy artykuł porusza
kwestie praw ucznia niepełnosprawnego. Definiuje pojęcie niepełno-
sprawności. Mówi o rodzicach i otoczeniu dziecka niepełnosprawnego.
Wyjaśnia termin prawa. Omawia prawa dziecka, w tym przepisy prawa.

Słowa kluczowe: prawo, prawo dziecka, niepełnosprawność,
uczeń

Summary:
The right of a student with disabilities
Law is a set of norms that are recognized or set by the state. The

law protects people. Children are the group that Leeds special protec-
tion. Every child, regardless of fitness level, Has children's rights. It is
the school and Barents who provided is abled students with the right
conditions to develop and start in education. Striving for independence.
This article addresses the authority of disabled student rights. Defines
the concept of disability. He talks about parents and the disabled child's
environment. Explains the term of law. Discusses the rights of the child,
including legal provisions.

Keywords:law, child right, disability, student
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Oliwia Szymańska

Wyznaczniki ojcostwa w blogosferze.
Wybrane aspekty psychologiczno-pedagogiczne

Wprowadzenie
Obraz współczesnego ojca nie jest już taki sam jak kiedyś. Coraz

częściej w literaturze przedmiotu wskazuje się na potrzebę zmiany po-
stawy ojca w stosunku do matki i dzieci w rodzinie1. Taki stan rzeczy
wynika przede wszystkim z dynamicznych zmian społecznych, techno-
logicznych i kulturowych społeczeństwa sieci2. Zmiany te powodują
między innymi jakościowe i ilościowe przeobrażenia życia rodzinnego
oraz wykształcenie alternatywnych czy nowych modeli ojcostwa.

Trudno określić jednoznaczną definicję ojca. W słowniku języka
polskiego jest to „mężczyzna, który ma własne dziecko lub dzieci”3.
Szerszą propozycję w tym zakresie przedstawił B. Walczak, który doko-
nał analizy rozwoju semantycznego wyrazu ojciec. Określa go jako
„dawcę życia, troskliwego i kochającego opiekuna, mądrego i doświad-
czonego, który lepiej od dziecka wie, gdzie leży jego dobro, i który w
swoim skutecznym oddziaływaniu wychowawczym musi się nieraz dla
dobra dzieci uciekać do surowości i kar, któremu wreszcie ze strony
dzieci należy się posłuszeństwo, szacunek, wzajemna miłość i opieka w
starości”4. Zaprezentowana definicja daje możliwość określenia wize-
runku ojca i pokazuje jak szeroki jest wachlarz jego udziału w życiu ro-
dzinnym. W dyskursie społecznym badacze5 skupiają się także na opi-
sowym znaczeniu pojęcia ojciec.Uwzględniają oni w nim następujące
przymioty ojca:

1 T. Sosnowski, K. Konaszewski, Od tradycyjnego do nowego modelu ojcostwa- po-
trzeba pedagogicznej zmiany, „Roczniki Nauk Społecznych” 2018, nr 2, t.10(46), s. 52.

2 M.Castells, Społeczeństwo sieci, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
3 Hasło: Ojciec, [w:] Słownik języka polskiego, źródło:

https://sjp.pwn.pl/slowniki/ojciec.html (29.03.2020).
4 B. Walczak Ojciec w języku polskim, [w:] S. Jabłoński (red.), Ojciec, Wyd.

Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s.48.
5 M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, Warmińskie Wyd. Diecezjalne,

Olsztyn 1990, s. 171; J. McDowell, N. Wakefield, Zadziwiający wpływ tatusia,
Wyd. Vocatio, Warszawa1993, s. 48.
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1. Pełni w rodzinie funkcję związaną z opieką.
2. Łączy go głęboka więź z dzieckiem od samego momentu jego

narodzin.
3. Jest osobą, na której można polegać.
4. Pokazuje dziecku prawdziwy obraz świata.
5. Wprowadza dziecko w kontekst społeczny, to znaczy umożli-

wia mu określenie swojej roli w życiu społecznym.
6. Stawia dziecku wymagania.
7. Pozwala na doświadczanie coraz to trudniejszych rzeczy, aby

przygotować dziecko do życia w dorosłości.
8. Daje dziecku bliskość i poczucie bezpieczeństwa.

Zdefiniowane pojęcie zdaje się podkreślać fakt, że ojciec to przede
wszystkim pewien stan czy fakt bycia nim przez mężczyznę w rodzinie6.

Dodatkowego dookreślenia wymaga również termin ojcostwo,
który lokuje się w pozycji dynamicznej w stosunku do terminu ojciec i
oznacza określone czynności podejmowane przez mężczyzn- ojców w
procesie rodzinnej socjalizacji. W literaturze, ojcostwo identyfikuje się z:

 udziałem mężczyzny w procesie wychowania dziecka,
 zapewnieniem warunków materialnych i bytowych rodzinie,
 podejmowaniem działań opiekuńczych i socjalizacyjnych,
 przygotowaniem dziecka do dorosłego życia w społeczeństwie,
 inkulturacją w określonych warunkach7.
Badacze zwracają również uwagę na wieloaspektowość pojęcia oj-

costwa.Najczęściej wskazują oni na jego aspekt prawny, biologiczny,
duchowy oraz pedagogiczny8. W ramach podejścia prawnego ojcostwo
definiuje się w kodeksie rodzinno-opiekuńczym i łączy między innymi
ze sposobami ustalenia ojcostwa, takimi jak: domniemanie pochodzenia
dziecka od męża matki, uznania dziecka przez ojca oraz sądowego usta-
lenia ojcostwa. Ponadto kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje prawne
problemy związane z ojcostwem obejmujące na przykład: ustalenie po-
chodzenia dziecka, określenie władzy rodzicielskiej czy zasad przyspo-

6 T. Sosnowski, Pedagogiczny model ojcostwa-konstrukt teoretyczny, „Dziecko
krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2014, nr 3(13), s. 59.

7 T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Wyd.
Akademickie Żak, Warszawa 2011, s.18.

8 Ł. P. Ratajczak, Ojcostwo w doświadczeniach niepełnoletnich chłopców, Wyd.
Naukowe UAM, Poznań 2016, s.15.
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sobienia i opieki nad dzieckiem9. W aspekcie biologicznym rozumienia
ojcostwa podkreśla się znaczenie mężczyzny w początku nowego życia.
Określa ono ojca jakorodziciela, mimo że bezpośrednio nie począł on
dziecka, a tylko brał udział w akcie jego poczęcia. Przyjście dziecka na
świat powoduje bowiem, że ojciec inaczej patrzy także na swoją indy-
widualną sytuację i wiąże swoje życie z poczuciem stałości i fundamen-
talnej więzi z rodziną10. Z kolei aspekt duchowy ojcostwa wybrzmiewa
szczególnie w teologii chrześcijańskiej. Wskazuje się w niej, że poczęcie
potomka odbija się nieodwracalnie na mężczyźnie, który staje się ojcem i
przyjmuje nową postawę w życiu. Jak twierdzi T. Sosnowski ojcostwo
dla mężczyzny jest pełnym wymiarem duchowego rodzicielstwa i jest
możliwe do spełnienia przy równoczesnym połączeniu wymiaru biolo-
gicznego i duchowego w osobie tego samego mężczyzny (ojca)11.
Współcześnie jako nieodzowny element rozumienia ojcostwa zwraca się
także uwagę na aspekt pedagogiczny. Uwzględnia on rolę ojca w proce-
sie wychowania dziecka, opieki nad nim oraz uczestnictwa w kulturze.
Aspekt ten nie pomija jednak dużej wagi zabezpieczenia przez ojca wa-
runków materialnych rodziny jako niezbędnego podłoża do prawidło-
wego jej rozwoju. Ujęcie to uwzględnia funkcje realizowane przez ojca
w rodzinie między innymi: emocjonalne, rekreacyjne, opiekuńcze, kul-
turowe czy wychowawcze12.

Poruszając problematykę ojcostwa należy także poruszyć kontekst
pełnienia przez ojca roli rodzicielskiej. Na jej kształt mają wpływ zarów-
no cechy członków rodziny (rodziców i dzieci) jak i społeczny kontekst
funkcjonowania rodziny w określonej przestrzeni społecznej. Wykony-
wanie roli rodzicielskiej obejmuje działania lokowane w sferze opieki
(fizycznej, emocjonalnej i społecznej), kontroli (obejmującej ustalanie i
egzekwowanie granic) oraz rozwoju (umożliwiającej dziecku udział w
społecznie akceptowanych i wartościowych czynnościach)13. Niewąt-
pliwie jednak należy analizować rolę ojca nie jako sumę określonych ról,
ale jako całościowy model roli obejmujący szereg ról składowych. M.
Gąbka opisuje dziesięć takich elementów cząstkowych roli ojca, a mia-

9 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 1964 nr
9 poz. 59, art. 62-127.

10 T. Sosnowski, Pedagogiczny model ojcostwa, dz. cyt.,s. 61-62.
11 Tamże, s.62-63.
12 Tamże, s.63-64.
13 Ł. P. Ratajczak, Ojcostwo w doświadczeniach niepełnoletnich chłopców, Wyd.

Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 23.
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nowicie są to: rola rodziciela, opiekuna, wychowawcy, żywiciela i
współprowadzącego gospodarstwo domowe, kontrolera, autorytetu i
przyjaciela, przekaziciela wiary i kultury, organizatora czasu wolnego
czy wreszcie rolę osoby wskazującej pozycję w rodzinie pozostałych jej
członków14. Z badań wynika, że rola pełniona przez ojca jest bardzo
ważna dla rozwoju dziecka.Jeśli więź ojca z dzieckiem jest silna to
dziecko częściej ma poczucie szczęścia, satysfakcji życiowej oraz niski
poziom lęku i depresji niż jego rówieśnicy pozbawieni tej więzi15. Nato-
miast u nastolatków, którzy doświadczali konfliktowych relacji z ojcem i
nie otrzymywali od niego wsparcia częściej występowała depresja i
lęk16. Ponadto stwierdzono, że nastolatkom, którym w dzieciństwie bra-
kowało bliskości lub akceptacji ojca częściej zdarzały się problemy z na-
uką i przemocą rówieśniczą17.

Badacze dostrzegają, że wraz z rozwojem cywilizacji i technicyza-
cji życia społecznego zmienia się rola ojca w rodzicie i jego udział w so-
cjalizacji dziecka. Próbują oni także, w oparciu o determinanty zmian w
rodzinie, budować nowe modele ojcostwa. Na przykład T. Szlendak
zwraca uwagę na tworzenie się nowego modelu roli ojca, który wyzna-
czają cztery perspektywy odniesienia: ojcostwo, małżeństwo, praca oraz
utrzymanie i prowadzenie domu. Wymienione obszary według autora
mogą zmieniać się w czasie i przyjmować coraz to nowe spektrum za-
dań ojca w rodzinie18.

14 M. Gąbka, Społeczna rola ojca, [w:] Kujawska M., Huber L., (red.) Postawy
rodzicielskie współczesnych ojców, Wyd. WSNHiD, Poznań 2010, s. 72-74.

15 P. R. Amato, Father-child relations, mother-child relations and offspring psycho-
logical well-being in adulthood, „Journal of Marriage and the Family” 1994, nr 56,
s. 1031-1042.

16 D. Cole, A. E. McPherson, Relation of family subsystem to adolescent depres-
sion: Implementing a new family assessment strategy, „Journal of Family Psycholo-
gy” 1993, nr 7, s. 119-133; R. C. Barnett, N. L. Marshall, J. H. Pleck, Adults on-
parent relationships and the associations with son’s psychological distress, „ Journal of
Family Issues” 1992, nr 13, s. 505-525; M. J. Barrera, C. Garrison-Jones, Family
and peer social support as specific corelates of adolescent depressive symptoms, „Jour-
nalof Abnormal Child Psychology” 1992, nr20, s.116.

17 X. Chen, M. Liu, D. Li, Parental warmth, control, and indulgence and their rela-
tions to adjustment in Chinese children: A longitudinal study, „Journal of Family
Psychology” 2000, nr 14, s. 401-419; R. Forehand, S. Nousiainen, Maternal and
paternal parenting; Critical dimensions in adolescent functioning, „Journal of Family
Psychology” 1993, nr 7, s.213-221.

18 T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wyd. Na-
ukowe PWN, Warszawa 2010, s. 445-452.
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Innego ujęcia dokonał T. Sosnowski, który wyróżnił tradycyjny i
współczesny model ojcostwa. Jego zdaniem w modelu współczesnym
komunikacja rodzinna pomiędzy ojcem i matką oraz dzieckiem jest dwu-
kierunkowa i daje możliwość partnerskiego kontaktu pomiędzy człon-
kami rodziny. Natomiast w modelu tradycyjnym komunikacja ta przyj-
mowała postać relacji jednostronnych. Współczesny model ojcostwa wią-
że się także ze zmianą nastawienia ojca do życia. Nowy model prezentuje
optymistyczny stosunek do życia (w przeciwieństwie do tradycyjnego
modelu, gdzie dominował pesymistyczny, negatywny stosunek do nie-
go). Zmianie uległa także jakościowa rola udziału ojca w wychowaniu
dziecka. Współcześnie ojciec uczestniczy w opiece nad dzieckiem, bierze
udział w jego wychowaniu i wprowadza go w kulturę. Natomiast w mo-
delu tradycyjnym podkreślano role ojca w życiu rodzinnym opartą na
władzy. T. Sosnowski podkreśla jednak fakt, że nie można przypisywać
ojców do określonego modelu w sztywny sposób. W różnych warunkach
(konkretna sytuacja rodzinna czy materialna, status zawodowy, liczba
dzieci), ojciec może prezentować różne modele ojcostwa19.

Model „nowego ojcostwa” upowszechnił się także w kulturze za-
chodniej. Jest on identyfikowany z wychowaniem wdrażanym w życie
jako projekt o najwyższych standardach oraz z negacją patriarchatu w
rodzinie czy dominacji i władzy mężczyzny w domu20.W Polsce w ra-
mach tej koncepcji pojawiło się określenie ojcostwa jako tacierzyństwa.
Obejmuje ona opis nowego modelu ojca, który posiada bliski kontakt z
dzieckiem i w równym stopniu jak matka może wypełniać funkcje opie-
kuńcze wobec niego. Zatem współczesny ojciec nie tylko pracuje zawo-
dowo i zapewnia byt, ale potrafi także spełniać rolę opiekuna nie gorzej
niż matka. Role rodziców względem dziecka są zatem wymienialne i
komplementarne21.

Z prowadzonych badań wynika, że obecnie ojcostwo jest przeja-
wem stylu życia w przestrzeni komercyjnej. Kultura konsumpcyjna wy-
kreowała obraz „nowego ojca” związanego z dzieckiem jako trofeum
życia. Traktuje ona tacierzyństwo w aspekcie wizerunkowym i tworzy
medialny obraz popularnych czy znanych medialnie tatusiów. W tą no-
wą- tworzącą się dopiero - rzeczywistość wpisują się technologiczni oj-

19 T. Sosnowski, K. Konaszewski, Od tradycyjnego do nowego modelu ojcostwa- po-
trzeba pedagogicznej zmiany, „Roczniki Nauk Społecznych” 2018, nr 2, t.10(46), s. 56.

20 M. Bieńko, Rola ojca w procesie” przedłużonego dorastania” dzieci, „Roczniki
Nauk Społecznych” 2018, nr2, t. 10(46), s. 34.

21 Tamże, s.29-49.
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cowie, którzy swoją aktywność rodzicielską prezentują w zasobach sieci.
Co za tym idzie pojawiają się liczne strony i blogi adresowane do ojców
lub tworzone przez nich. Taki technologiczny tata zazwyczaj w zabaw-
ny sposób odchodzi od stereotypu klasycznego ojcapróbując przekonać
odbiorców, że „nowe ojcostwo” jest sensualne, czułe i łagodne22.

1. Podstawy metodologiczne badań
Przed przystąpieniem do analizy przygotowano operacjonalizację

pojęć: ojciec, ojcostwo, tacierzyństwo, rola ojca w rodzinie. Przygotowa-
no także klucz kategoryzacyjny, który zastosowano w analizie wyżej
wspomnianych blogów. W prezentowanym przedsięwzięciu głównym
problemem badawczym, który starano się wyjaśnić było poznanie wize-
runku polskiego ojca oraz odpowiedź na pytanie: „Jakie są główne wy-
znaczniki rozumienia ojcostwa przez ojców prowadzących blogi”. Po-
nadto skupiono się na zawartości informacyjnej, poradniczej, twórczej,
rozrywkowej, estetycznej oraz reklamowej analizowanych wytworów.
Starano się w tych obszarach wskazać propagowaną rolę ojca w wy-
chowaniu i rozwoju dziecka.

Dobór próby był celowy. Zgodnie z opracowanym kluczem kodyfi-
kacyjnym wyróżniono 16 aktualnie prowadzonych blogów, a do analizy
przyjęto 13 blogów. Blogi te były prowadzone w języku polskim. Treści na
nich ulokowane datowane były na okres minimum 2019 r. Badania zreali-
zowano w okresie od stycznia 2020 r. do marca 2020 r. Zostały one prze-
prowadzone w oparciu o powszechnie dostępne zasoby online. Do ich wy-
konania posłużono się metodąanalizy zawartości mediów. Technika ta po-
zwalała na możliwie obiektywne wyróżnienie i identyfikację elementów
treściowych blogów prowadzonych przez ojców.

2. Prezentacja wyników badań
2.1. Ojcostwo jako rola społeczna
Większość analizowanych blogów dotyczyła definiowania ojcostwa

w kategorii roli społecznej - jaką ma do spełnienia mężczyzna wobec ma-
łego dziecka. Blogi poruszały tematykę rodzicielstwa, funkcji ojca w ro-
dzinie i jego pozytywnego wpływu na rozwój dziecka. Wśród analizowa-
nych treści odnaleziono elementy ról ojca w następujących sferach:

1. Organizacja i zabezpieczenie czasu wolnego dziecka. Ojcowie
nie tylko określali zabawy w jakie bawili się z dzieckiem, ale także czer-
pali ze swoich zasobów kulturowych i zabaw ze swojego dzieciństwa.

22 Tamże, s. 34.
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Podczas zabawy ojcowie tak głęboko wchodzili w swoje role, że budziło
się w nich „wewnętrzne dziecko”. Przykładem takiego zachowania jest
m.in. wpis: „Zagraliśmy w podchody, ja pierwszy raz od niemal 30 lat,
Wy- pierwszy raz w swoim młodym, bo siedmio i czteroletnim życiu”
(fathersday.pl).

2. Opieka. Ojcowie w ramach pełnionych zadań od samego po-
czątku pojawienia się dziecka w rodzinie aktywnie włączają się w czyn-
ności opiekuńcze nad swoimi pociechami. Dotyczy to zarówno pielę-
gnacji, żywienia, ubierania, sposobów leczenia jak i doboru środków
higienicznych. Wpisy te dotyczyły np. „Jak zadbać o oczy dziecka” (ro-
dzinneporachunki.pl).

3. Kontrola (obejmującej ustalanie i egzekwowanie granic). Ojco-
wie zwracają uwagę, iż nawet w nowoczesnym wychowaniu reguły i
zasady są bardzo istotne. Prezentują te z nich, które obecne są w ich
domach, proponują nowe rozwiązania, radzą, które z zasad mogą być
skuteczne, podkreślają, które są ważne. Nie słuchają ich jednak ślepo a
podchodzą do nich krytycznie, np. jeden z ojców zatytułował swój wpis:
„Chcę bajkę! Jak mieć telewizor i spokojne dziecko” (tataprezes.pl).

4. Rozwój.Ojcowie stwarzają dzieciom pozytywne sytuacje socjali-
zacyjne a tym samym umożliwiają im udział w społecznie akceptowa-
nych i wartościowych działaniach. Na przykład poprzez kupowanie
specjalnych zabawek edukacyjnych, odpowiednim kreowaniu prze-
strzeni, podejmowaniu korzystnych aktywności, np. „Czy tablet i smart-
fon musi uwsteczniać rozwój dziecka?” (tatawpracy.pl).

6. Zabezpieczenie materialne rodziny. Jak mądrze inwestować,
oszczędzać, co kupować, jakie produkty są warte polecenia, a które nie.
Przykładem takich treści były wpis: „Jak inwestować w przyszłość swo-
ich dzieci” (supertata.tv).

2.2. Blog ojcostwa jako poradnik wychowania
Zrealizowane badania pokazały, że we wszystkich analizowanych

dokumentach występują elementy poradnictwa dla innych ojców. Auto-
rzy wskazywali, które metody wychowawcze są skuteczne i które warto
zastosować w swoich rodzinach. Ojcowie dzielili się z odbiorcami swo-
imi doświadczeniami i przemyśleniami w zakresie wychowania i opieki
nad dzieckiem. Poruszali kwestie:
 jak organizować czas dziecka: „Wszyscy w domach zmieniliśmy się

chwilowo w zawodowych dostawców wrażeń, atrakcji, wiedzy i
zainteresowań. Żeby utrzymać dzieciom wysoki poziom zaanga-



166

żowania musimy mieć z tyłu głowy arsenał pomysłów […] Stara-
my się wymyślać im jakieś kreatywne zabawy przy których się
zmęczą, wyżyją twórczo i będą z siebie i swojej pracy zadowoleni”
(tatawpracy.pl).

 na jakie zagrożenia zwracać uwagę:” Rodzina bezpieczna na stoku -
jakie ubezpieczenie?” (rodzinneporachunki.pl).

 na co dziecku pozwalać a na co nie: „Na telefonie dzieciaki szybko
tracą kontakt z bazą. I co z tym zrobić, poza ręcznym zabieraniem
telefonu?” (tatawpracy.pl); „Pozwól dziecku ubierać się po swo-
jemu” (supertata.tv).

 jak mówić do dziecka: „Pięć słów, które wszystkie dzieci chcą usły-
szeć” (blogojciec.pl).

 trudów rodzicielstwa: „Nam rodzicom należy się kilka słów wspar-
cia, nie tylko krytyki i negatywnej oceny, że nie potrafimy wy-
chowywać własnych dzieci, że wchodzą nam one na głowę, bo
słychać je w mieszkaniu sąsiada. Mam wrażenie, że krytyki i złości
za dużo ostatnio” (tataprezes.pl).
Dzielą się swoimi doświadczeniami, ale sami chcą również czer-

pać z wiedzy innych ojców: „Nie ma gotowej recepty na wychowanie
dzieci, jednak istnieją metody, które mają wpływ na rozwój dziecka, a
później na jego dorosłe życie. Nie jestem idealnym rodzicem, ale udało
mi się- razem z moją żoną- parę rzeczy osiągnąć, dzięki czemu nasza
rodzina nieźle funkcjonuje. Chciałbym się tym podzielić, ale też czerpać
i uczyć od innych” (Tataprezes.pl). Sporadycznie w treściach zamiesz-
czanych na blogach ojcowie prezentowali tematykę podróżniczą (po-
dróż z małym dzieckiem, rekomendacje, relacje rodziny z podróży) a
nawet finansową (wydatki domowe, utrzymanie dziecka).

2.3. Komercyjne aspekty ojcostwa
Współczesny świat spowodował, że przedmiotem sprzedaży mo-

że być wszystko, także wiedza o swoim dziecku. Na swoich blogach
ojcowie prezentują treści, które możemy uznać za różne formy komercji
rodzicielstwa. Wprost podają swoje dane identyfikacyjne np. e-mail czy
odnośniki do swoich kont na portalach społecznościowych – promując
w ten sposób swoją działalność. Analizowane blogi zawierają następują-
ce formy działań marketingowych:

1. Reklamy, które dotyczą przedmiotów takich jak zabawki, małe
AGD, środki higieniczne, proponowanebajki, meble itp.–
8blogów.
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2. Recenzje. Dotyczą one głównie zabawek lub imprez organizo-
wanych dla dzieci -8 blogów.

3. Rekomendacje, które obejmują książki dla rodziców, sprzęty
AGD -10 blogów.

4. Posty sponsorowane. Obejmują one szerokie spektrum przed-
miotów, które w sposób bezpośredni (zabawki, wózki dla dzie-
ci) lub pośredni (kosmetyki, ubrania dla ojca) mają związek z
rolą ojca i ojcostwem– 7 blogów.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że ojcowie prowadzący blogi jasno
komunikują, że promują określone produkty tylko i wyłącznie, gdy
sprawdzili efektywność ich działania. Powyższe fakty potwierdzają in-
formacje zamieszczone na blogach:

„[…]Wszystko, co przekazuję poprzez projekt „Tata prezes” i wią-
że się z poleceniem czegokolwiek drugiej osobie, musi mieć moją pełną
zgodę i akceptację potwierdzoną przekonaniem, że jest DO-
BRE”(tataprezes.pl), „[..]Chętnie angażuję się w podobne akcje, pod wa-
runkiem, że płynie z nich jakaś wartość zgodna z moimi wartościami i
światopoglądem”(fathersday.pl).

Wśród analizowanych blogów działalność komercyjna obejmuje
również działania twórcze np. promowanie swojej książki (modnyta-
ta.pl; blogojciec.pl) czy oferowanie działań szkoleniowych w postaci
kursów dla rodziców (blogojciec.pl).

2.4. Wizerunek ojca na blogu
Na bloga kreowany jest specyficzny wizerunek nowoczesnego ta-

ty:Współczesny ojciec jest:
1. Opiekuńczy: „Staram się być dobrym tatą dla niej, dobrym we-

dług własnego wyobrażenia o roli dobrego ojca i własnego sumienia.
Przede wszystkim staram się, aby łączyła nas więź, którą tylko z wła-
snym dzieckiem można zbudować. Do tego potrzebny jest czas, dużo
wspólnego czasu” (fathersday.pl).

2. Nie bojący się rozmawiać o emocjach: „Wziąłem kilka głębo-
kich wdechów, spojrzałem na moje dzieci i zacząłem zastanawiać się
jakie myśli i emocje są w ich małych sercach, teraz, kiedy cały ich świat
stanął do góry nogami, a ich poczucie stabilizacji zostało zachwiane”
(tataprezes.pl).

3. Propagujący wartości rodzinne: „To właśnie rodzina ma istotny
wpływ na to. Jakim jestem człowiekiem”(modnytata.pl).
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4. Podchodzący do życia w sposób zabawny i z przymrużenie-
moka: „Jak ugotować barszcz, czyli przepis na prawdziwego faceta”
(tatastory.pl).

5. Realizujący swoje pasje i zainteresowania: „Tata na dachu
Afryki północnej. Relacja z zimowego wejścia na Jebel Toubkal” (tata-
story.pl).

6. Nieperfekcyjny: „Możemy też czuć się zmęczeni codzienną
opieką, wymyślaniem zabaw będąc uwięzionym w czterech ścia-
nach”(tataprezes.pl).

7. Współpracujący w procesie wychowania ze swojąpartnerką:
rodzinnie podejmuje różnego rodzaju aktywności, wyraża się o kobie-
tach z szacunkiem i uznaniem, porusza istotne tematy z punktu widze-
nia również matek., dla ojców „oswaja” tematy stereotypowo kobiece i
przybliża punkt widzenia kobiet.

Wnioski
Analizowane treści wskazują na odejście od stereotypu ojca, któ-

rego ciągle nie ma w domu i który nie zajmuje się swoimi dziećmi.
Przeważająca liczba stron w sposób humorystyczny opisuje codzienność
młodych ojców oraz wyzwania i problemy, z którymi zmagają się mło-
dzi opiekunowie.

W ramach prowadzenia bloga ojcowie stosowali różne środki
przekazu. Przede wszystkim było to słowo pisane, ale w większości
przepadków uzupełniali je poprzez zdjęcia czy reportaże.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyselekcjonowanych blo-
gów określono wyznaczniki ojcostwa prezentowanego przez rodziców
płci męskiej w blogosferze. Zaliczyć do nich należy:

1. Aktywność zawodowa i fizyczna.
2. Spędzanie czasu wolnego w gronie rodziny ze swoimi dziećmi.
3. Uznawanie wartości rodzinnych jako ważnych w życiu.
4. Realizowanie swoich pasji bez szkody dla życia rodzinnego i

opieki nad dziećmi.
5. Bycie przykładem dla swoich dzieci.
Treści prezentowane na blogach poruszają aspekty psychologiczne

(bliskie relacje, funkcjonowanie w rolach społecznych, socjalizacja, trud-
ne sytuacje życiowe, emocje) jak i pedagogiczne (jak wychowywać, jakie
stosować metody, jak wspierać i uczestniczyć w edukacji dziecka).
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Streszczenie:
Tekst pod tytułem „Wyznaczniki ojcostwa w blogosferze. Wybrane

aspekty psychologiczno-pedagogiczne” prezentuje wyniki badań dotyczą-
cych analizy wymiarów ojcostwa na blogach prowadzonych przez polskich
ojców. Badania zostały zrealizowane metodą: analiza zawartości mediów w
okresie od stycznia do marca 2020 r.

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, że treści prezen-
towane na blogach poruszają aspekty psychologiczne jak i pedagogiczne
Większość analizowanych blogów dotyczyła definiowania ojcostwa w
kategorii roli społecznej - jaką ma do spełnienia mężczyzna wobec ma-
łego dziecka. Na swoich blogach ojcowie prezentują również treści, któ-
re możemy uznać za różne formy komercjalizacji rodzicielstwa. Ponadto
odnaleziono elementy ról ojca w różnych sferach funkcjonowania w
życiu codziennym, np. podczas opieki czy zabawy z dzieckiem. Ustalo-
no, że wszystkie analizowane blogi prezentują model „nowego ojco-
stwa”, w którym ojciec jest partnerem a nie władcą.

Słowa kluczowe: ojciec, blog, ojcostwo, internet

Summary:
Determinants of the fatherhood in the blogosphere. Selected psychological

and pedagogical aspects
The text entitled: „Determinants of the fatherhood in the blogos-

phere. Selected psychological and pedagogical aspects” presents the
results of research on the analysis of fatherhood dimensions on blogs
run by polish fathers. Researchers was carried out using the media con-
tent analysis method, in the period from January 2020 to March 2020.

Based on the analysis, it was found that the content presented on
the blogs raises psychological and pedagogical aspects. Most of the
blogs which were analysed concerned defining fatherhood in the catego-
ry of social life - which a man has to fulfil in relations to a small child.
On their blogs, fathers also present content that we can consider as vari-
ous forms of commercialization of a parenthood. In addition, elements
of father’s roles were found in various spheres of functioning in every-
day life, e.g. while taking care or playing with a child. It was also found
that all analyzed blogs present a „new fatherhood” model in which the
father is a partner, not a ruler.

Key words: father, blog, fatherhood, internet
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Artur Lis

Bulla papież Honoriusz III z 16 czerwca 1218 roku –
analiza historycznoprawna

Bulla papież Honoriusz III (1216-1227) z 16 czerwca 1218 roku do-
tyczy sporu pomiędzy biskupem Gedką a arcybiskupem Henrykiem Kie-
tliczem (1199-1219)1. Papież odpowiada na apelację jaką wniósł biskup i
kapituła płocka przeciw działaniom arcybiskupa gnieźnieńskiego. Bulla
została wydana w okresie reformy polskiego Kościoła w początkach XIII
wieku - emancypacji spod zwierzchnictwa władzy świeckiej. Reformę
Kościoła na przełomie XII i XIII wieku, można podzielić na dwa nurty2.
Pierwszy dotyczył życia duchowieństwa, postulując przede wszystkim
wprowadzenie celibatu oraz podniesienie poziomu obyczajowo-
etycznego, karności i dyscypliny wśród księży. Drugi natomiast starał się
o zmianę stanowiska prawnopolitycznego instytucji kościelnych. Pod-
stawowe kierunki reformy i emancypacji Kościoła polskiego to: 1) odrzu-

1 Literaturę poświęconą arcybiskupowi Henrykowi Kietliczowi zbiera: W. Ba-
ran-Kozłowski, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199-1219). Działalność
kościelna i polityczna, Poznań 2005. Zob. J. Umiński, Henryk arcybiskup gnieźnieński
zwany Kietliczem (1199-1219), Lublin 1926; A. Vetulani, Statuty synodalne Henryka
Kietlicza, [w:] Studia i Materiały do Historii Ustawodawstwa Synodalnego w Polsce nr
7, Kraków 1938; M. Fąka, Synody arcybiskupa Henryka Kietlicz (1199-1219), „Prawo
Kanoniczne” 12(1969), nr 3-4, s. 95-127.

J. Wyrozumski, Pontyfikat arcybiskupi i reformy Henryka Kietlicza, [w:] 1000 lat Ar-
chidiecezji Gnieźnieńskiej, red. J. Strzelczyk, J. Górny, Gniezno 2000, s. 97-105; K.R.
Prokop, Arcybiskupi gnieźnieńscy w tysiącleciu, Kraków 2000, s. 58-60; J. Maciejewski,
Episkopat doby dzielnicowej 1180-1320, Kraków-Bydgoszcz 2003, s. 224-225.

Ojcem arcybiskupa lub bliskim krewnym mógł być Henryk Kietlicz, który był
kasztelanem krakowskim po Stefanie Stępocicu. Za rządów Kazimierza w Kra-
kowie potrafił utrzymać to stanowisko, na które wprowadził go jeszcze Mieszko
Stary, aż do buntu z 1191 r. W dokumencie fundacyjnym klasztoru w Kladru-
bach (falsyfikat z przełomu XII i XIII w.) występuje jakiś Henryk Kietlicz, właści-
ciel wsi Tuřany. Sam kasztelan być może był żonaty z siostrą błogosławionego
Hroznaty z Tepli - Wojsławą, która po jego wygnaniu mogła schronić się w
klasztorze na Zwierzyńcu pod Krakowem. Możny o tym imieniu pojawia się też
w dokumencie Henryka Brodatego z 1203 r. dla Trzebnicy, ale nie mamy pewno-
ści czy to dawny kasztelan krakowski. Za: J. Dobosz, Kazimierz II Sprawiedliwy,
Poznań 2011, s. 146.

2 W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz…, s. 70–75.



173

cenie inwestytury świeckiej i wprowadzenie wolnej elekcji biskupów
przez kapituły katedralne; 2) zaprowadzenie celibatu duchowieństwa na
wszystkich stopniach hierarchicznych; 3) odrzucenie wszelkich form
„uprywatnienia Kościoła” (ius spolii) i zależności sądowniczej ducho-
wieństwa od władzy świeckiej (privilegium fori); 4) nawiązanie ścisłych
kontaktów Kościoła polskiego ze Stolicą Apostolską i ułożenie na nowych
podstawach stosunków między państwem i Kościołem w Polsce; 5) pod-
porządkowanie Kościołowi całego społeczeństwa chrześcijańskiego kraju
(małżeństwa kościelne) oraz podniesienie oświaty i obyczajów; 6) popar-
cie ekspansji misyjnej Kościoła na sąsiednie ludy pogańskie (Jaćwież, Li-
twa, Prusy)3.

Tekst źródłowy - bulla papieża Honoriusza III z 16 czerwca 1218
roku w sprawie apelacji biskupa i kapituły płockiej4:

Honorius episcopus etc. venerabili fratri Archiepiscopo Gneznensi,
apostolice sedis legato salutem etc. Accedentes ad apostolicam sedem
dilecti filii B. et R. procuratores Venerabilis fratris nostri Episcopi et dilec-
torum filiorum... Decani et Capituli Plocensis coram dilecto filio nostro
sancte Marie in Cosmedin diacono cardinali, sibi et dilectis filiis .. Decano
et ... Archidiacono Lanciciensi, procuratoribus tuis, a nobis auditore con-
cesso, graviter sunt conquesti: quod tu ab olim Plocensem ecclesiam ince-
pisti multipliciter molestare, ipsius episcopi clericos invitos coram te liti-
gare compellens, propter quod dudum fuit ad Sedem apostolicam appel-
latum, ipsi episcopo interdicens, ne in nuptiis nobilis viri Conradi Ducis
Mazovie, parrochiani sui, missam sponsaliciam celebraret; ac satagens
quandam insulam ad Plocensem ecclesiam pertinentem... preposito mo-
nialium de Plocsc conferre, Plocenses canonicos pro eo quod tibi nolebant
acquiescere in hac parte, gravibus iniuriis fatiscendo. Ad hec, cum ipsam
accedis ecclesiam, thronum tibi facis erigi altiorem cum clericorum ipsius
ecclesie gravibus laboribus et expensis, in qua sedens oblationes recipis,
et etiam Sanguinem Christi sumens in scandalum populorum pedes tibi
faciens osculari. Quasdam quoque sententias pro prefato B. auctoritate
Sedis apostolice promulgatas pro tue voluntatis arbitrio nuntiasti, eun-

3 Za: B. Kumor, Historia Kościoła, t. III: Złoty okres średniowiecza chrześcijańskie-
go, Lublin 2005, s. 167.

4 Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis, wyd. J. K. Kocha-
nowski, t. I, Warszawa 1919, nr 199; Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. I
Zakrzewski, t. I. Poznań 1877, nr 102; Bullarium Poloniae, t. I: 1000-1342, wyd. I.
Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, Romae 1982, nr 159.
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dem B. sine causa rationabili excommunicans et suis spolians beneficiis ac
eadem alteri conferens in ipsius et prefati Episcopi preiudicium et gra-
vamen, exponendo nichilominus bona eiusdem B. in direptionem et pre-
dam principi seculari. Porro familia tua transiens per episcopatum Plo-
censem ipsius clericos gravare presumpsit multipliciter in expensis, ne
tibi esset dissimilis, qui a quodam suffraganeo tuo, quem veniens ad
Concilium in provincia tua dimiseras pro exhibendis ecclesiasticis Sacra-
mentis, centum marchas, sicut iidem procuratores asserunt, extorsisti.
Postmodum autem, officio legationis assumpto, percussores clericorum
nulla passis iniuriam satisfactione impensa, et penitentiales absque suo-
rum conniventia prelatorum absolvens, Plocensem diocesin cum effrena-
to evectionum numero, centum ac decem equorum videlicet et obsequen-
tium multitudine introisti, ibique moram faciens longiorem nec necessa-
riam sed dampnosam, eiusdem clericos expensis gravasti superfluis ultra
modum, eiusdem diocesis clericos super pluralitate beneficiorum que
obtinuerunt ante generale concilium molestando. Cumque in Plocensi
ecclesia synodum celebrans nil invenisses in clero vel episcopo corrigen-
dum, duos, A. videlicet et W. clericos elegisti, qui tanquam speciales cri-
minum delatores excessus deferrent episcopi atque cleri; quibus frivola
proponentibus, quod per ea contra episcopum procedere non valebas,
secundum animi tui motum viam excogitasti aliam, subito testes septem
eligens synodales connumerando inter ipsos duos clericos supradictos et
alium quendam P. nomine, qui ab episcopo et capitulo fuerat condemp-
natus eo quod quendam suum concanonicum traxerat ad iudicium secu-
lare, per quos credebas tuum desiderium adimplere. Sicque in nullo ser-
vata generalis concilii forma edita super corrigendis excessibus subdito-
rum, cum nec accusatores inscriberent, nec denuntiatores premissa carita-
tiva monitione aliqui apparerent, nec clamor credibilis ascendisset quare
ad inquisitionem criminum te descendere oporteret, descriptis primum et
ostensis dictis episcopo et clericis articulis inquirendis, novis adinventio-
nibus canones novos cudens novo modo contra ipsos procedere festina-
bas, et cum tuam diocesim a culpis gravioribus non purgasses, trabe de
tuis oculis non eiecta festucam de oculo fratris tui eicere satagebas. Quare
prefati episcopus, decanus et Capitulum propter predicta et alia te sus-
pectum habentes ac in multis sentientes se indebite aggravari, ad sedem
apostolicam appellarunt nobis humiliter supplicando, ut cum debitam
correctionem non refugiant sed affectent, et te olim ante legationem sus-
ceptam caritative monuerint super multis que nobis denuntiare volebant,
propter que timent te contra ipsos indignationem ac rancorem aliquem
concepisse: mandaremus viris discretis, ut tam te quam ipsos et tuam ac
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ipsorum dioceses, dicta pre oculis habentes corrigerent et iuxta sanctiones
canonicas reformarent. Verum, prefati procuratores tui predicta negantes
ex parte tua ac in aliis te multipliciter excusantes dixerant, quod iamdicti
episcopus et Capitulum confingebant ideo supradicta, ut in suis excessi-
bus remanerent et penam evaderent debite ultionis. Nam cum de ipso-
rum excessibus dudum ad aures tuas clamor validus ascendisset, et max-
ime super eo quod prefatus episcopus totius episcopatus sui tempore vix
ter ad populum sermonem dicitur habuisse, ac decimas que in pias causas
debentur deputans quorumdam stipendiis venatorum, censumque nobis
debitum frequenter a te monitus exigere negligens, ac Vicesimam terre
sancte subsidio deputatam nec de suis curans proventibus solvere nec
exigere de suorum redditibus subditorum, vitiaque subiectorum non cor-
rigens, sed sacerdotes tolerans uxoratos, et legitima matrimonia in qua-
dam parte sui episcopatus dissimulans separari, ac pretium recipi pro
pueris baptizandis: canonicos etiam bigamos scienter sustinet in ecclesia
cathedrali, et decanum a prima prebenda in qua immediate patri successit
transferens in canonicatus fraudem ad quintam, meclias contulit affinibus
et cognatis, colligatione impietatis, ut dicitur, ordinata, ne videlicet in
ipsorum ecclesia probus aliquis admittatur: tu hec et alia volens corrigere
iuxta officii tui debitum rite ad eorum correctionem procedere incepisti;
sed ipsi animarum salute contempta, sub appellationis clipeo suam vo-
lentes malitiam occultare ad Sedem apostolicam provocarunt, ipso epi-
scopo loco predicte Vicesime extorquente quandam collectam a clero,
quam prefatis procuratoribus suis tradidit pro expensis, quorum appella-
tioni ob nostram reverentiam humiliter detulisti, non que tua, sed que
Ihesu Christi sunt, querere te ostendens; propter quod iidem procuratores
tui ex parte tua nobis humiliter supplicarunt, ut ad correctionem episco-
patus predicti misericorditer dignaremur nostre provisionis oculos incli-
nare. Cum igitur Cardinalis predictus hec et alia que coram eo fuere pro-
posita nobis fideliter retulisset, nos in hac parte tibi deferre volentes fra-
ternitati tue per apostolica scripta mandamus, quatenus ad correctionem
diocesis Plocensis iuxta commissum tibi legationis officium secundum
canonicas sanctiones, et presertim iuxta constitutiones concilii generalis
procedas, tuos non negligens quibus specialiter es astrictus, habensque in
omnibus dominum pre oculis et pensans equa lance in stativa iudicii un-
iversa pura mente ac simplici, omni nebula obscuritatis exclusa, per viam
regiam gradiendo non declines ad dexteram vel sinistram, ita quod via-
rum tuarum semita in conspectu dei et hominum quasi lux splendeat et
usque ad diem perfectum excrescat amplius in fulgore, nosque de te ni-
chil sinistrum credere, sed de tuis possimus bonis actibus gloriari. Datum
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Rome apud sanctum Petrum XVI Kalendas Iulii. Pontificatus nostri Anno
Secundo.

Tłumaczenie dokumentu5:
Honoriusz, biskup itd., czcigodnemu bratu arcybiskupowi gnieź-

nieńskiemu, legatowi Stolicy Apostolskiej, pozdrowienie itd. przyszedł-
szy do Stolicy Apostolskiej umiłowani synowie B. i N., pełnomocnicy
czcigodnego brata naszego biskupa i umiłowanych synów, dziekana i
kapituły płockiej, wobec umiłowanego syna naszego R., świętej Marii w
Cosmidin kardynała diakona, którego wyznaczyliśmy na sędziego
śledczego dla nich i dla umiłowanych synów (…) dziekana, i (…) archi-
diakona łęczyckiego, twoich pełnomocników, poważnie skarżyli się, że ty
od dawna zacząłeś w rozmaity sposób naprzykrzać się kościołowi płoc-
kiemu, zmuszając duchownych tamtejszego biskupa, aby wobec ciebie
załatwiali spory - z powodu czego już dawno odwołano się do Stolicy
Apostolskiej - zakazując samemu biskupowi, żeby z okazji wesela zna-
komitego męża Konrada, księcia mazowieckiego, jego parafianina, nie
odprawił uroczystej mszy ślubnej, i usiłując pewien wielki dom czynszo-
wy, należący do kościoła płockiego (…) ofiarować przełożonemu zakon-
nic w Płocku, przez wyrządzanie ciężkich krzywd pobudzając do gniewu
płockich kanoników za to, że pod tym względem nie chcieli zgodzić się z
tobą. Prócz tego, gdy przychodzisz do tego kościoła, każesz wznosić dla
siebie zbyt wysoki tron, co połączone jest z wielkimi trudami i wydatka-
mi duchownych tego kościoła, i siedząc na nim przyjmujesz ofiary, a na-
wet, choć pijesz Krew Chrystusa, ku zgorszeniu ludzi każesz, aby ci nogi
całowali. Również samowolnie oznajmiłeś, że nieważne są niektóre wy-
roki w obronie wspomnianego B. ogłoszone z upoważnienia Stolicy Apo-
stolskiej, bez rozumnego powodu rzucając klątwę na tego B.; nadto ogo-
łociłeś go z jego prebendy i dałeś ją innemu z krzywdą i szkodą jego i
wspomnianego biskupa, wystawiając prócz tego dobra tegoż B. świec-
kiemu władcy na rabunek i zdobycz. Następnie słudzy twoi przechodząc
przez biskupstwo płockie ośmielili się duchownych jego w rozmaity spo-
sób obciążać wydatkami, aby zupełnie upodobnić się do ciebie, który z
pewnego sufragana twego, którego się na sobór wysłałeś do twej prowin-
cji dla pobrania opłat kościelnych, wydusiłeś 100 grzywien, jak twierdzą
ci pełnomocnicy. Potem zaś przejąwszy obowiązki legata uwolniłeś tych,
którzy bili duchownych, nie dając pokrzywdzonym żadnego zadość-

5 Wybór źródeł do historii Polski średniowiecznej (do połowy XV wieku), t. I: Społe-
czeństwo i państwo polskie do połowy XIII wieku, oprac. G. Labuda, B. Miśkiewicz,
Poznań 1966, s. 230-233.
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uczynienia, i spowiedników zwolniłeś bez zgody ich przełożonych. Do
płockiej diecezji przyjechałeś z nieumiarkowaną ilością pojazdów natu-
ralnie w 110 koni i powodując tam zwłokę dłuższą i nie konieczną, lecz
kosztowną, duchownych tej diecezji obciążyłeś ponad miarę zbytecznymi
wydatkami, dokuczliwie wypominając tamtejszym duchownym wielość
dochodów z dóbr kościelnych, które otrzymali jeszcze przed powszech-
nym soborem. A gdy w płockim kościele odbywając synod, w obyczajach
duchowieństwa lub biskupa nie znalazłeś niczego, co należałoby popra-
wić, wybrałeś naturalnie duchownych A. i W., którzy jakby umyślni do-
nosiciele przewinień mieli donosić o wykroczeniach biskupa i ducho-
wieństwa. Lecz ponieważ podawali wali prostacki sposób, za pomocą
którego nie mogłeś wystąpić przeciw biskupowi, zgodnie z popędem
twego serca obmyśliłeś inną drogę: nagle wybrałeś siedmiu świadków
synodalnych, wliczając do nich dwóch wyżej wspomnianych duchow-
nych i jakiegoś innego imieniem P., który został zasądzony przez biskupa
i kapitułę, ponieważ pewnego duchownego, również jak on kanonika,
pozwał do świeckiego sądu. Myślałeś, że przy ich pomocy zaspokoisz
swe pragnienie. I tak w niczym nie zachowawszy formuły wydanej przez
powszechny sobór w sprawie karcenia wykroczeń podwładnych, gdy ani
nikt nie wystąpił z oskarżeniem, ani nie zjawili się jacyś donosiciele, choć
po przyjacielsku zachęcano do tego, ani nie podniósł się wiarogodny
krzyk, że powinieneś przystąpić do badania przewinień, ty najpierw opi-
sałeś i wykazałeś wspomnianemu biskupowi i duchownym artykuły
wymagające przebadania [a potem] przez nowe wymysły, kułeś nowe
prawa kościelne i kwapiłeś się do wystąpienia przeciw nim nowym spo-
sobem; i chociaż własnej diecezji od cięższych nie oczyściłeś win, nie wy-
rzuciwszy belki ze swoich oczu, źdźbło usiłowałeś wyrzucić z oka brata
twego. Dlatego wymienieni biskup, dziekan i kapituła, mając ciebie w
podejrzeniu z powodu tego, co się przedtem rzekło, i z innych względów,
i zdając sobie sprawę, że w wielu wypadkach niesłusznie są obciążani,
odwołali się do Stolicy Apostolskiej, pokornie nas błagając, abyśmy, po-
nieważ nie uchylają się od poniesienia słusznej kary, lecz pragną jej i nie-
gdyś, zanim objąłeś godność legata, po przyjacielsku upominali cię w
wielu sprawach, o których nam chcieli oznajmić, i z tego powodu oba-
wiają się, że zagniewałeś się na nich i żywisz jakąś urazę - abyśmy poleci-
li rozumnym mężom, żeby uwzględniając to, co się rzekło, zarówno cie-
bie, jak ich oraz twoją i ich diecezję naprowadzili na właściwą drogę i
wszystko naprawili we-dług przepisów kanonicznych. Atoli wspomniani
już pełnomocnicy twoi, zaprzeczając w twoim imieniu temu, co się wyżej
rzekło i w innych sprawach rozmaicie usprawiedliwiając ciebie, powie-
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dzieli, że wymieniony już biskup i członkowie kapituły dlatego zmyślili
wyżej przytoczone zarzuty, aby sami mogli nadal dopuszczać się swoich
wykroczeń i uniknąć należnej im kary. Albowiem gdy już dawno doszedł
do twoich uszu głośny krzyk oburzenia z powodu ich wykroczeń, a
zwłaszcza z powodu tego, że wspomniany biskup przez cały czas pia-
stowania urzędu biskupiego rzekomo ledwie trzy razy wygłosił kazanie
do ludu, a dziesięciny, które należy zużywać na zbożne cele, przeznacza
na wynagrodzenie jakichś myśliwych, że zaniedbuje ściągnięcia należnej
nam daniny, choć często przypominałeś mu to, i nie troszczy się ani o
zapłacenie ze swoich dochodów dwudziestej części należnej nam, ani o
ściągnięcie jej z dochodów swoich podwładnych, że nie karci występków
podwładnych, lecz pobłażając żonatym kapłanom i nie zważając na to, iż
w pewnej części jego biskupstwa rozłączają się prawowite małżeństwa i
bierze się opłaty za chrzest dzieci, w kościele katedralnym świadomie
przetrzymuje nawet kanoników dwużennych, a dziekana przeniósłszy za
szkody kanonikatu z pierwszej prebendy, którą objął bezpośrednio po
ojcu, do piątej, średnie rozdał powinowatym i krewnym, ustanowiwszy,
jak to mówią, związek bezbożników, aby oczywiście do ich kościoła nie
dopuścić nikogo uczciwego; ty zgodnie z powinnością twego urzędu
chcąc powściągnąć te i inne wykroczenia, w sposób właściwy wziąłeś się
do ukrócenia ich, lecz oni zlekceważywszy zbawienie dusz, pod osłoną
odwołania się chcąc ukryć swą nieprawość, odwołali się do Stolicy Apo-
stolskiej, a sam biskup zamiast dwudziestej części wymusił na ducho-
wieństwie jakąś składkę, którą dał wyżej wspomnianym pełnomocnikom
swoim na wydatki. Ty przez wzgląd na należne nam uszanowanie po-
kornie przystałeś na ich odwołanie się, dając tym do poznania, że nie
chodzi ci o swoją sprawę, lecz Jezusa Chrystusa, i dlatego ci twoi pełno-
mocnicy w twoim imieniu pokornie nas błagali, abyśmy miłościwie ra-
czyli zwrócić naszą troskliwą uwagę na poprawienie [stosunków] w wy-
mienionym biskupstwie. Ponieważ więc wyżej wymieniony kardynał
uczciwie przedstawił nam te i inne sprawy, które mu przedtem przedło-
żono, my chcąc w tym względzie pójść tobie na rękę, pismem apostol-
skim polecamy twemu braterstwu, abyś przystąpił do poprawienia sto-
sunków w diecezji płockiej zgodnie z powierzonym ci urzędem legata,
według kanonicznych przepisów, a zwłaszcza według postanowień so-
boru powszechnego, nie zaniedbując swoich, z którymi szczególnie jesteś
związany, i we wszystkim Pana mając przed oczyma i ważąc wszystko
uczciwie i szczerze równymi szalami na wadze sądu, z wykluczeniem
wszelkiej niejasności; krocząc królewską drogą nie zbaczaj na prawo, lub
na lewo, tak żeby ścieżka twego życia w obliczu Boga i ludzi jaśniała jak-
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by światło i aż do ostatecznego dnia coraz większego nabierała blasku, a
my, żebyśmy nie mogli nic złego pomyśleć o tobie, lecz chlubili się z two-
ich dobrych czynów. Dan w Rzymie u św. Piotra 16 czerwca, w drugim
roku naszego pontyfikatu.

Papież Honoriusz III (1216-1227)
Honoriusz III właściwie Cencio żył w latach 1150-1227, papież od

1216 do 1227 roku. Cencio pełnił funkcję kanonika w Bazylice Santa Ma-
ria Maggiore, kamerlinga Świętego Kościoła Rzymskiego, kardynała oraz
przewodniczącym Kancelarii Apostolskiej. W dniu 18 lipca 1216 został
wybrany następcą Innocentego III.

W czasie swojego pontyfikatu zatwierdził zakony dominikanów,
franciszkanów i karmelitów. Tuż po objęciu Stolicy Piotrowej papież pod-
jął działania mające na celu zorganizowanie kolejnej krucjaty, zapowie-
dzianej przez sobór w 1215 roku. Był zwolennikiem rozwoju zakonów
krzyżowych, głównie Krzyżaków nadając im liczne przywileje i odpusty.
W celu realizacji idei krucjatowych papież wydał szereg bulli nawołują-
cych do udziału w krucjacie (np. do niemieckiego króla Fryderyka II).
Papież zmarł 18 marca 1227 roku6.

Uwagi
Mediewiści już od elekcji krakowskiej 1207 roku doszukiwali się

świadectwa ścierania się dwóch obozów istniejących w ówczesnym Ko-
ściele polskim7. Pierwszego zachowawczego – przeciwnego wprowadza-
nia reform, reprezentowanego tutaj przez biskupa płockiego Gedkę oraz
grupy postępowej skupionej wokół arcybiskupa Henryka Kietlicza
i popierającego kandydaturę prepozyta sandomierskiego Wincentego
Kadłubka8. To we wspominanej rozprawie zatytułowanej „Dwie elekcje”

6 Zob. J. Sumption, The Albigensian Crusade, London-New York 1999; F. Solde-
vila, Els primers temps de Jaume I, Barcelona 1968; W. Maleczek, Papst und Kardi-
nalskolleg von 1191 bis 1216, Wiedeń 1984; E. Kartusch, Das Kardinalskollegium in
der Zeit von 1181-1227, Wiedeń 1948.

7 W. Abraham, Pierwszy spór kościelno-polityczny w Polsce. (Odczytany na pu-
blicznem posiedzeniu Akademii w d. 3 Maja 1895 r.), Kraków 1895, s. 1-50. (osobne
odbicie z t. 32 „Rozpraw Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umie-
jętności w Krakowie”, s. 280-329), cyt. s. 25-27.

8 S. Łaguna, Dwie elekcje, [w:] Pisma Stosława Łaguny poprzedzone zarysem bio-
graficzno-krytycznym przez Józefa Bielińskiego, Warszawa 1915, s. 146-294, cyt. s.
199-201; P. Plisiecki, Napomnienie papieża Innocentego III skierowane do Władysława
Laskonogiego z 1207 r., „Roczniki Humanistyczne” 48(2000), z. 2 (specjalny): Cur-
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odnajdziemy charakterystykę Gedki Sasinowica, która rzutowała na póź-
niejszą historiografię. Oddajmy więc głos jej autorowi Stosławowi Łagu-
nie: „Jakom był kapłanem i pasterzem [Gedko – uwaga A.L], daje ponie-
kąd wyobrażenie skarga zaniesiona nań do papieża. Zarzucano mu tam:
1) że przez czas swych pasterskich rządów, to jest w ciągu lat dwunastu,
zaledwie trzy razy miał kazanie do ludu; 2) że dziesięciny, przeznaczone
na sprawy pobożne, zużytkował na myto dla jakichś myśliwców; 3) że
czynszu należnego papieżowi, pomimo wielokrotnych upomnień wybie-
rać zaniedbywał; 4) wicezymy na obronę Ziemi Świętej ani sam z docho-
dów swych uiszczał, ani od podwładnych starał się jej zebrać, lubo na
koszty procesu w Rzymie potrafił wycisnąć kolektę czyli pobór nadzwy-
czajny od duchowieństwa; 5) nie troszczył się wcale o poprawę obycza-
jów osób mu podległych i cierpiał kanoników żonatych; 6) patrzył przez
szpary na rozłączenie się małżonków prawnie zaślubionych; 7) brał datki
za chrzest niemowląt; 8) świadomie przechowywał w kościele katedral-
nym kanoników dwużennych; 9) dziekana z pierwszej prebendy, na któ-
rą ów wstąpił bezpośrednio po swoim ojcu, przeniósł, ku oszukaniu ka-
nonikatu, na piątą; 10) na koniec, jak nadmieniliśmy wyżej, grzeszył ne-
potyzmem”9. Te zarzuty pozwoliły przyjąć w dawnej literaturze, „czarny
wizerunek” biskupa płockiego Gedki, któremu odprawę dał ostatnio
w monografii poświęconej temuż dostojnikowi Marek Szymaniak pt. „Bi-
skup płocki Gedko 1206-1223. Działalność kościelno-polityczna na tle
procesu emancypacji Kościoła polskiego spod władzy książęcej”10.

sus mille annorum. Prace ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Wiśniowskiemu, Lu-
blin 2000, s. 431-446.

9 S. Łaguna, Dwie elekcje, s. 188-189.
10 M. Szymaniak, Biskup płocki Gedko (1206–1223). Działalność kościelno-

polityczna na tle procesu emancypacji Kościoła polskiego spod władzy książęcej, Toruń
2007, s. 265-269. Zob. Cz. Deptuła, Kościół płocki w XII wieku, „Studia Płockie”
3(1975), s. 67-84; tenże, Krąg kościelny płocki w połowie XII w., „Roczniki Humani-
styczne” 8(1959), z. 2, s. 5-122.

W 1206 roku doszło do konsolidacji antagonistycznych stronnictw politycz-
nych: obozu Władysława Laskonogiego oraz koalicji Leszka Białego, Władysła-
wa Odonica i arcybiskupa Henryka Kietlicza. Genezy sporu kościelno-
politycznego należałoby się doszukiwać co najmniej od czasu śmierci Mieszka III
Starego w 1202 r. i objęcia tronu senioralnego przez jego syna Władysława La-
skonogiego. Następny władca Krakowa Leszek Biały musiał się wciąż liczyć z
aspiracjami do tronu ówczesnych seniorów dynastii Mieszka I Plątonogiego,
Władysława III Laskonogiego i Henryka I Brodatego. W tym właśnie czasie ar-
cybiskup Henryk Kietlicz podjął ostrą walkę z Władysławem III Laskonogim o
suwerenny status Kościoła w państwie. Pierwszym z interesujących nas zagad-
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Charakteryzując bullę papieża Honoriusza III z 16 czerwca 1218 ro-
ku w sprawie apelacji biskupa i kapituły płockiej, zgodzić się wypadnie z
uwagami Wojciecha Barana-Kozłowskiego. Badacz ten zauważył, że
„proces przed sądem papieskim przedstawiciele kapituły płockiej w za-
sadzie przegrali. Honoriusz III odrzucił ich apelację i pozostawił wolną
rękę metropolicie we wdrażaniu postanowień laterańskich w podległej
mu prowincji. Zwycięstwo arcybiskupa nie było jednak całkowite.
Zwierzchnik Kościoła powszechnego w ostatnich wersach bulli wyraźnie
dał do zrozumienia Kietliczowi, że musi on uważać, by per uiam regiam
gradiendo non declines ad dexteram uel sinistram. Równocześnie, pamiętając
o biblijnej przypowieści o belce i oku papież zaznaczył, że metropolita
powinien więcej czasu poświęcać też własnej diecezji, z którą jest w spo-
sób szczególny związany. Można przypuszczać, że jest to zręcznie prze-
kazana wskazówka, mająca na celu uświadomienie Kietliczowi pewnych
niewłaściwych aspektów jego postępowania, które wymagają zmian”11.

Bulla papież Honoriusz III (1216-1227) z 16 czerwca 1218 roku do-
tycząca sporu pomiędzy biskupem Gedką a arcybiskupem Henrykiem

nień, jest zatarg Laskonogiego z Władysławem Odonicem zakończony układem,
o czym informuje nas bulla papieża Honoriusza III wystawiona 9 lutego 1217
roku. Kolejnym wydarzeniem było zbliżenie na linii Brodaty-Laskonogi, o czym
świadczy układ polityczny obu książąt zawarty w Sądowlu nad Baryczą w 1218
roku. Złamanie sojuszu księcia śląskiego z obozem arcybiskupa Kietlicza, spo-
wodowane było zatargiem księcia z biskupem wrocławskim Wawrzyńcem o
dziesięciny. Dalszy rozwój wypadków możemy uchwycić dzięki dokumentom
papieskim tj. bulli z 22 lutego 1217 roku i 24 maja 1218 roku, które informują o
podniesieniu pretensji Brodatego o zwrot Kalisza z rąk Odonica. Spór o Kalisz
zakończył się najazdem Laskonogiego na ziemię Władysława Odonica i jego
wygnaniem z Wielkopolski. Można się domyślać tu współpracy między Lasko-
nogim a Brodatymi obietnicą oddania Kalisza księciu śląskiemu. Na ogólną
zmianę sojuszy wskazuje także przymierze „foedus pacis” zawarte między
Leszkiem Białym a Henrykiem Brodatymna spotkaniu w Dankowie pod Często-
chową (1217 rok). Nie wchodząc w treść porozumień oczywistym jest fakt zmia-
ny konfiguracji politycznej. Odwrócenie sojuszy i rozpad stronnictwa arcybisku-
piego: Władysław Odonic, Leszek Biały i zapewne Konrad Mazowiecki. Por M.
Chrzanowski, Leszek Biały. Książę krakowski i sandomierski. Princeps Poloniae (ok.
1184 – 23/24 listopada 1227), Kraków 2013; J. Dobosz, Kazimierz II Sprawiedliwy,
Poznań 2011; M. Przybył, Mieszko III Stary, Poznań 2002; tenże, Władysław Lasko-
nogi, książę wielkopolski 1202-1231, Poznań 1998; B. Zientara, Henryk Brodaty i jego
czasy, Warszawa 2006; A. Lis, Master Vincentius, Lublin 2016.

11 W. Baran–Kozłowski, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz…, s. 230.
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Kietliczem jest ciekawym świadectwem ówczesnej kultury prawnej i sto-
sunków społeczno-politycznych.

Zakończenie pracy w tym miejscu nie świadczy bynajmniej o tym,
że temat uważam za zamknięty i w pełni opracowany. Autorowi pozosta-
je zatem liczyć na to, że jego praca stanie się dla innych badaczy inspira-
cją do podjęcia własnych badań nad tą tematyką.

Streszczenie:
Reforma Kościoła Henryka Kietlicza (1199-1219) dotyczyła życia

duchowieństwa, postulując wprowadzenie celibatu oraz podniesienie
poziomu obyczajowo-etycznego, karności i dyscypliny wśród księży.
Zewnętrznym nurtem reformy była emancypacja Kościoła polskiego
spod władzy piastowskiej, poprzez zmianę stanowiska prawnopolitycz-
nego instytucji kościelnych. Podstawowe kierunki reformy wprowadzał
w życie arcybiskup gnieźnieński Henryka Kietlicz.

Słowa klucze: papież Honoriusz III, Polska piastowska, reforma
Kościoła, reforma Henryka Kietlicza, bulla

Summary
Bull by Pope Honorius III of 16 June 1218 - historical and legal analysis
Reform of the Church by Henryk Kietlicz (1199-1219) concerned the

life of the clergy and proposes the introduction of celibacy and raising the
level of morally-ethical, discipline and discipline among priests. The
external current of reform was the emancipation of the Polish Church
from the rule of the Piast, by changing the position of legal and political
institutions of church. Basic directions of the reform introduced
archbishop of Gniezno Henryk Kietlicz.

Key words: Pope Honorius III, Piast Poland, the reform of the
Church, the reform of Henry Kietlicz, the Bull
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Agnieszka Lis

Program indywidualnej terapii dziecka

1. Założenia metodologiczne
Cel badania według M. Łobockiego to „poznanie prawdy, czyli

ujawnienie stosunkowo obiektywnego stanu rzeczy i to bez względu na
przykre następstwa, jakie może on spowodować w życiu. Chodzi tu za-
równo o poszukiwanie prawdy jak i jej opisywanie”1. Celem niniejszej
pracy jest ocena zaburzeń integracji sensorycznej u 5-letniego chłopca w
kontekście jego psychospołecznego funkcjonowania w grupie przed-
szkolnej. W niniejszym artykule przedstawiono zaburzenia integracji sen-
sorycznej w obrębie podstawowych zmysłów u badanego dziecka oraz
ukazano możliwości stymulacji rozwoju integracji sensorycznej.

W literaturze przedmiotu można spotkać kilka definicji problemu
badawczego. Mieczysław Łobocki pisze, że: „Problem badawczy to tyle,
co pewne pytanie lub zespół pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć
badanie”2. Z kolei Tadeusz Pilch określa problem badawczy w następują-
cy sposób: „problem stanowi radykalne uściślenie i ukierunkowanie na-
szych zainteresowań (...) Problemy badawcze mają właściwie zawsze
postać pytania”. Formułowanie problemów badawczych polega na
szczegółowym rozbiciu tematu na pytania. Jednym z warunków jest for-
mułowanie pytań tak, aby precyzyjnie określały nasze wątpliwości3.

Problem główny niniejszej pracy ujęto w postaci pytania: Czy
utrudnienia w funkcjonowaniu w grupie przedszkolnej są uwarunkowane zabu-
rzeniami integracji sensorycznej u badanego chłopca?

Z problemu głównego wynikają następujące problemy szczegółowe:
1. Jak przebiegał rozwój badanego dziecka?
2. Jakich problemów doświadcza dziecko w związku z zaburze-

niami przetwarzania sensorycznego?

1 M. Łobocki, ABC wychowania, Wyd. UMCS, 1999, Lublin 1999, s. 202.
2 Tenże, Metody badań pedagogicznych, Wyd. PWN, Warszawa 1982, s. 50.
3 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościo-

we, Wyd. Żak, wyd. 2, Warszawa 2001.
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3. Jakie działania należałoby podjąć w ramach terapii integracji
sensorycznej w celu korekty psychospołecznego funkcjonowania badane-
go chłopca?4.

4 Zob. Szerzej: J. Ayers, Sensory Integration and the child, Los Angeles 1989; J. Ci-
chorz-Sadowska, Zrozumieć dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej,
„Sztuka leczenia”, nr 1-2, t. XIV, 2007, s. 25-33; M. Debesse, Etapy wychowania, Wyd.
Akademickie Żak, Warszawa 1996; E.P. Godwin E.P, L. Anderson McKendry,
Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz
edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń
dwubiegunowych, Wyd. Liber, Warszawa 2007; E. Gruszczyk-Kolczyńska, Dziecięca
matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, Wyd. Bliżej przedszkola, Warszawa
2002; E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Wspomaganie rozwoju umysłowego
trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Wyd. WSiP, Warszawa 2000; A.
Kałużna, Zasady diagnostyki i terapii zaburzeń rozwoju integracji sensorycznej u dzieci,
[w:] I. Sadowska, Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwo-
ju, Wrocław 2004; K. Kamińska, Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, Wyd.
WSiP, Warszawa 1999; M. Karga, Podstawowe zasady obserwacji i terapii zaburzeń
integracji sensorycznej u małego dziecka, [w:] B. Cytowska, B. Winczura, Wczesna in-
terwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Wyd. Impuls, Kraków 2006; M. Kie-
lar-Turska, Średnie dzieciństwo – wiek przedszkolny, [w:] J. Trempała, Psychologia roz-
woju człowieka. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011; A.
Klim- Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna, Wyd. Erica, Warszawa 2005; H. Ko-
morowska, Metodyka nauczania języków obcych, Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warsza-
wa 2004; C.S. Kranowitz, Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego -
diagnoza i postępowanie, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2012; E. Lisowska, Diagnostyka
pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną, Wyd. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce
2008; V. Maas, Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii Integracji Sensorycznej,
Wyd. Harmonia, Warszawa 1998; B. Muchacka, Zabawa w poznawczym rozwoju
dziecka, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”, nr 1(3), 2014, s. 7-18; B.
Odowska-Szlachcic, Terapia integracji sensorycznej, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2010; J.
Piaget, Narodziny inteligencji dziecka, Wyd. PWN, Warszawa 1966; Z. Przyrowski,
Dysfunkcje w zakresie integracji sensorycznej i deficyty fragmentaryczne w zespole mó-
zgowego porażenia dziecięcego, [w:] E. Mazanek, Wychowanie i nauczanie dzieci z mó-
zgowym porażeniem dziecięcym, Wyd. WSiP, Warszawa 1998; Z. Przyrowski, Integra-
cja Sensoryczna. Wprowadzenie do teorii, diagnozy i terapii, Wyd. Empis, Warszawa
2012; Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, red. M. Żebrowska, Wyd. PWN, War-
szawa 1980; H.R. Schaffer, Psychologia dziecka, Wyd. PWN, Warszawa 2005; Smy-
kowski B., Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać?, [w:] A. Brzezińska,
Psychologiczne portrety człowieka. Podręcznik psychologii rozwojowej, Wyd. Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005; K. Thimm, Zabawa w IQ, „Forum”,
nr 45, 2003, s. 23–290.
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2. Metoda, techniki i narzędzia badawcze
Metodologię badań określamy jako naukę o zasadach i sposobach

postępowania badawczego zalecanych i stosowanych w pedagogice5.
Niezbędnym kryterium rzetelnych badań pedagogicznych obok stosow-
nie sformułowanych problemów badawczych jest dobór odpowiednich
metod, technik i narzędzi badawczych.

Według Łobockiego zarówno metody, jak i techniki badań są sposo-
bami procesu naukowego, który ma na celu rozwiązanie sformułowanego
wcześniej problemu. Różnica polega na tym, że metody są raczej ogólnie
zalecanymi sposobami rozwiązywania problemów. Z kolei techniki odnoszą
się do bardziej szczegółowych sposobów procesu badawczego i rzeczywiście
stosowanych w konkretnej nauce6. Według S. Juszczyka metoda badawcza
to: „określony i powtarzalny sposób zbierania pewnego typu informacji,
które są niezbędne do zweryfikowania postawionych na wstępie hipotez i
rozwiązania danego problemu empirycznego”.

W badaniach prowadzonych w ramach niniejszej pracy zastosowa-
no jedną z metod badań jakościowych, metodę indywidualnych przy-
padków zwaną także studium indywidualnych przypadków. Polega ona
na analizie jednostki związanej z określoną sytuacją wychowawczą: „jest
sposobem badań polegających na analizie jednostkowych losów ludzkich
uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze, lub na analizie konkret-
nych zjawiska natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych
biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku
lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych”7. W ocenie proce-
sów integracji sensorycznej wykorzystano dane z wywiadu z matką pię-
cioletniego chłopca, obserwację dziecka oraz testy i kwestionariusze roz-
woju. W trakcie stosowania tej metody zgromadzono informacje o rozwo-
ju i życiu fizycznym, psychicznym i społecznym badanego chłopca. W
wyniku tych działań powstała wielostronna analiza jego zachowań, W
badaniu uwzględniono otoczenie, w jakim przebywa dziecko. Analizie
poddano również wiadomości odnoszące się do życia, funkcjonowania w
rodzinie, w domu i przedszkolu.

Do wybranej metody pracy dobrano odpowiednie techniki badaw-
cze: obserwację i wywiad. Techniki badawcze są to: „bliżej skonkretyzo-
wane sposoby realizowania zamierzonych badań. Techniki badawcze są

5 J. Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych, Wyd. Naukowe PWN, War-
szawa 2007.

6 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Wyd. Impuls, Kraków 2009.
7 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych…, s. 78.
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podporządkowane metodom, pełniąc wobec nich służebną rolę”8. M. Ło-
bocki twierdzi, że techniki badawcze są uściśleniem, doprecyzowaniem
sposobów postępowania badawczego. Według T. Pilcha do technik ba-
dań pedagogicznych zaliczamy obserwację, badanie dokumentów, wy-
wiad, ankietę, pomiar środowiska wychowawczego, techniki socjome-
tryczne. Obserwacja polega na gromadzeniu informacji na podstawie
spostrzeżeń. Dostarcza najbardziej naturalnej wiedzy o obserwowanym
dziecku. Z kolei wywiad to rozmowa badającego z wybraną osobą na
podstawie wcześniej ustalonych pytań. Ma on na celu poznanie faktów i
opinii. Z kolei narzędzie badawcze jest „przedmiotem służącym do reali-
zacji wybranej techniki badań”9. W niniejszej pracy narzędziami, które
zastosowano były:

- Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej, które mierzą
psychoneurologiczne procesy, przyczyniające się do wykształcenia zdolno-
ści do uczenia się. Celem ich jest określenie profilu dojrzałości zmysłów i
ich integracji. Sprawdzają zdolność planowania czynności ruchowej (prak-
sje), umiejętność lokalizacji bodźca dotykowego, płynność i koordynację
ruchu, możliwości utrzymania równowagi, czucie ciała i pracę ręki.

- Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego, zawiera pytania dia-
gnostyczne dla wstępnej oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej.
Kwestionariusz przeznaczony jest do badania dzieci w wieku od 4 do 12
lat. Jest narzędziem, które ma ułatwić rozpoznawanie pewnych niepra-
widłowości z zakresu integracji sensorycznej. Podczas badania rodzice
udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące wczesnego dzieciństwa jak i
późniejszych okresów rozwojowych dziecka.

- Arkusz Obserwacji Klinicznej, który bada wskaźniki: zaburzenia po-
sturalne, równowagę, kokontrakcję, integracje odruchów, funkcje okoru-
chowe, planowania motorycznego i innych.

Informacje zebrane podczas spotkania z matką i dzieckiem odnoszą
się do ustalenia ewentualnych przyczyn zaburzeń w rozwoju, w szcze-
gólności do: rozwoju fizycznego, zachowania, nabywania umiejętności
edukacyjnych – głównie czytania i pisania, uczenia się ruchu, koordyna-
cji, sprawności fizycznych, percepcji, mowy i języka, świadomości, uwagi
i koncentracji, pamięci, równowagi, samoakceptacji oraz rozwoju narzą-
dów zmysłów.

8 W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, Wyd. WSiP, Warszawa 1995, s. 58.
9 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych…, s. 71 i nn.
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3. Organizacja i przebieg badań
Rozpoczynając pracę badawczą zapoznano się z literaturą przed-

miotu, jednocześnie opracowując teoretyczne podstawy badań własnych.
Kolejny etap stanowił dobór metody, technik oraz narzędzi badawczych.
Obserwacja 5-letniego chłopca została przeprowadzona w maju 2018 ro-
ku w przedszkolu wiejskim, do którego uczęszcza. Przedszkole znajduje
się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, w skład którego wchodzi również
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Obserwacja miała miejsce w trakcie
zajęć grupowych w sali przedszkolnej, zarówno podczas zabaw swobod-
nych, jak i zajęć zorganizowanych. Dziecko było obserwowane w swojej
spontanicznej aktywności oraz w sytuacjach zadaniowych, gdzie miało
do wykonania określone zadania lub ćwiczenia. Obserwację prowadzono
podczas swobodnej zabawy dziecka od maja do czerwca 2018 roku. Ba-
danie miało na celu ocenę funkcjonowania dziecka w takich sferach jak:
percepcja wzrokowa, przetwarzanie wrażeń dotyku i propriocepcji, prze-
twarzanie wrażeń przedsionkowych, koordynacja oko-ręka, planowanie
ruchu czyli praksja.

4. Charakterystyka dziecka wynikająca z wywiadu z matką
Ocena procesów integracji zmysłowej wymaga całościowego, kom-

pleksowego spojrzenia na rozwój dziecka. Narzędzia, na podstawie któ-
rych zebrano informacje na temat dziecka to: Południowo-Kalifornijskie
Testy Integracji Sensorycznej, Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego,
Arkusz Obserwacji Klinicznej. Przeprowadzono również wywiad z matką,
który dostarczył informacji na temat rozwoju fizycznego, psychicznego,
emocjonalnego i społecznego oraz mowy i umiejętności chłopca.

4.1. Rozwój fizyczny
Ciąża prawidłowa, bez leków. Matka była w ciągłym stresie, miała

dużo pracy. Na przełomie 18/19 tygodnia ciąży- pobyt 4 dni w szpitalu z
powodu poronienia zagrażającego. Poród cesarskie cięcie w 40 tygodniu
ciąży ustalone ze względu na wadę wzroku matki. Stan noworodka – 10
punktów w skali Apgar, wypis na własne żądanie po 3 dobie. Od 3 doby
sztuczne karmienie. Po urodzeniu chłopiec mało spał, nawet mały hałas go
budził. Do 2 roku życia miał nieliczne infekcje dróg oddechowych leczone
jedynie inhalacjami. W wieku 3 lat chłopiec przeszedł zabieg usunięcia
przepukliny pachwinowej – zabieg wykonano w znieczuleniu ogólnym. Po
wyjściu ze szpitala trauma psychiczna trwająca około 3 miesięcy. Chłopiec
miał trudności w kontaktach społecznych, lęk przed nowymi sytuacjami,
klatkami schodowymi, nowymi miejscami, tłumem, ludźmi, lęki wizualne,
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nadwrażliwość słuchowa i dotykowa. Obecnie nadal ma nadwrażliwość
słuchową i dotykową. Chłopiec głośno mówi, ma zachrypnięty głos. Po
ukończeniu 3 roku życia zaczął uczęszczać do przedszkola. Miał trudności
adaptacyjne i ciągłe infekcje dróg oddechowych.

4.2. Rozwój psychiczny, emocjonalny i społeczny
Dziecko spokojne, które nie lubi nieprzewidzianych sytuacji, zajęć

wymagających dużej aktywności fizycznej i dużych zbiorowisk ludzi.
Lubi mieć wyznaczone granice. Przy matce, ojcu i opiekunce zachowuje
wyznaczone normy, jest spokojny, słucha poleceń, nie sprawia kłopotów,
zwykle nie grymasi. Przy dziadkach i cioci jest agresywny, grymaśny gdy
nie ma wyznaczonych granic i konsekwencji. Chłopiec często czuje się
przytłoczony przez bodźce wizualne. Ucieka z pokoju, gdy zobaczy w
telewizji jakieś nieokreślone stwory, duże mrówki w reklamach. W gru-
pie ludzi zachowuje się bardzo ostrożnie i niepewnie. Nie lubi poznawa-
nia nowych ludzi. Boi się nowych sytuacji. Wyraźnie lubi pozostawać w
gronie znanych sobie osób. Jest dzieckiem z nadwagą, nie lubi jeździć na
rowerze. Gdy słyszy głośne dźwięki zatyka uszy. Drażnią go metki, mó-
wi że ubrania są szorstkie i ciasne. Ma kłopoty z zapinanymi na zamek
bluzami, jest mu ciągle ciasno.

4.3. Rozwój mowy chłopca i umiejętności
Około 5 miesiąca życia chłopiec sylabizował „mama tata dziadzia”.

Około 1 roku życia znał 8 słów. Około 2 roku życia wyraźnie wymawiał
głoskę „r”. W tym wieku wypowiadał zdania pojedyncze. Przed ukoń-
czeniem 3 roku życia rodzice zauważyli się nadwrażliwość słuchową.
Około 4 roku życia chłopiec bardzo dużo mówił, ale głownie o swoich
zainteresowaniach. Od momentu operacji, w wieku 3 lat, dziecko zaczęło
się bać nowych miejsc i sytuacji. Wykazuje lęki wizualne, szczególnie
nasilone w 30-34 miesiącu życia. Boi się głośnego mówienia, krzyku. Czę-
sto na nowe sytuacje reaguje płaczem, ma silny odruch wymiotny, boi się
wchodzenia do budynków. Dziecko jest związane emocjonalnie z matką i
prababcią. Jest wyczulony na wszelkie nawet nieznaczne uwagi ojca. Bez
większych trudności wykonuje polecenia matki i opiekunki, trudniej ojca.
Nie respektuje nakazów prababci i ciotki.

4.4. Zachowania aktualnie niepokojące rodziców
W domu często krzyczy i wymusza coś, ale zwykle od osób, które

sobie na to pozwalają. Chłopiec płacze, popycha innych i rzuca zabaw-
kami. Często nie reaguje na polecenia za pierwszym razem. Słucha gdy
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polecenie jest powtórzone kilka razy przy głośniejszych słowach. Lubi
narzucać swoje zabawy w domu. Dziecko posiada małą sprawność gra-
fomotoryczną. Nie lubi wycinać i rysować. Dziecko lubi układać puzzle.
Je tylko wybrane potrawy, ma nadwagę.

Atmosfera w domu jest dość napięta. Inni członkowie rodziny nie
respektują zasad ustalonych przez rodziców dziecka. Występują rozbież-
ne wzorce wychowania, zachowań i wymagań w stosunku do dziecka.

Wnioski z rozmowy z matką: rozwój psychomotoryczny w pierw-
szym roku życia dziecka w miarę prawidłowy (podnosił głowę w pierw-
szym miesiącu życia, siadał samodzielnie w wieku ośmiu miesięcy, czwo-
rakował w wieku dziesięciu miesięcy, chodził samodzielnie w wieku
dwunastu miesięcy). Rozwój mowy: prawidłowy. Chłopiec ma trudności
w zakresie koncentracji, uwagi, sprawności fizycznej, manualnej.

5. Ocena procesów integracji sensorycznej w oparciu o wybrane
testy. Studium przypadku

5.1. Analiza Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego
Dane z Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego Małgorzaty Kar-

gi to słaba koncentracja, krótka uwaga, częste ignorowanie poleceń, nie-
ustalona lateralizacja, obniżona sprawność fizyczna i manualna, wykazu-
je w zachowaniu cechy nadpobudliwości, lubi gwałtowne zabawy, w
jadłospisie preferuje wybrane potrawy, jest bardzo wrażliwy smakowo,
węchowo, słuchowo, wydaje się wrażliwy na światło, nie lubi czynności
higienicznych wokół głowy i stóp, woli ubrania z określonego materiału
(luźne i z bawełny), ma trudności z uspokojeniem się, bywa agresywne,
często woli bawić się z dorosłymi niż z rówieśnikami.

Analiza wyników Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego wska-
zuje na występowanie u chłopca zaburzeń w modulacji procesów inte-
gracji sensorycznej o cechach nadwrażliwości (na bodźce dotykowe, słu-
chowe, smakowe, wzrokowe), a także procesów różnicowania, nieprawi-
dłowości w funkcjonowaniu przedsionkowego układu zmysłowego (boi
się kręcenia na karuzeli). Nieprawidłowe napięcie mięśniowe powoduje,
że chłopiec szybko się męczy, jest nieco niezdarny ruchowo (słaba pro-
priocepcja). Obniżona koordynacja utrudnia chłopcu precyzję i planowa-
nie ruchu w zakresie motoryki małej (pisanie, cięcie nożyczkami, zapina-
nie guzików),
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5.2. Obserwacja kliniczna chłopca
Zachowanie i obserwacja podczas badania
Chłopiec pogodny, uśmiechnięty, zaciekawiony tym, co go otacza.

Chętnie podejmuje proponowane aktywności. Dobre rozumienie poleceń
słownych. Nie zraża się niepowodzeniem i zachęcony wielokrotnie po-
dejmuje wykonanie prób, nawet jeśli są dla niego trudne. Jest chłopcem,
który sam potrafi organizować sobie zabawę, ale też dąży do nawiązy-
wania relacji z terapeutą. Ma dobrze rozwiniętą mowę, bogate słownic-
two, prawidłowo i logicznie odpowiada na zadawane pytania.

Dane z obserwacji klinicznej:
• Lateralizacja - nieustalona, chłopiec posługuje się naprzemiennie

prawą i lewą ręką, piłkę kopie lewą nogą, oko (niepewnie) również na-
przemiennie;

• Śledzenie bodźca w różnych płaszczyznach - w normie,
• Szybka rotacja przedramion/diadochokineza - wykonywał każdą

ręką z osobna z niewielkimi trudnościami; ruchy oburącz wymagały
wzmożonej uwagi i były wolniejsze, zaś przy próbie przyśpieszenia na-
stępowała dyskoordynacja wzorca,

• Palce-kciuk - drobne nieprawidłowości w odtwarzaniu sekwencji,
które były bardziej widoczne podczas równoczesnego wykonywania
oburącz, wymagającego także dużej kontroli wzrokowej,

• Kokontrakcja - zauważono obniżoną zdolność do wolnego napi-
nania antagonistycznych mięśni ramion, barków oraz szyi. Test ten daje
nam informacje o funkcjonowaniu mechanizmów posturalnych - wpływa
na rozwój percepcji wzrokowej,

• Napięcie mięśniowe - nieco obniżone,
• Pozycja wyprostna na brzuchu - potrafi ją przyjąć i utrzymać w

dolnej granicy normy,
• Pozycja zgięciowa na plecach - potrafi ją przyjąć i utrzymać w

dolnej granicy normy,
• Asymetryczny Toniczny Odruch Szyjny (ATOS) badany w pozycji

czworaczej – zintegrowany,
• Test Wyprostowanych Rąk Schildera - nieco hipotoniczna postawa

(lekko wypchnięty brzuch), ale wykonany w miarę prawidłowo,
• Stabilizacja tułowia - obniżona,
• Równowaga dynamiczna – obniżona, chodzenie stopa za stopą

pod dużą kontrolą wzrokową, ruchy ciężkie i niepewne.
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5.3. Wyniki Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Senso-
rycznej J. Ayres

Deficyt znacznego stopnia stwierdzono w funkcjach badanych te-
stami:

• Obustronna Koordynacja Ruchowa - wskazuje na duże problemy
we współpracy obu kończyn górnych. Do możliwych konsekwencji
związanych z nauką szkolną należy brak lub słabe współdziałanie rąk
podczas pisania, gdy jedna z nich pisze, druga powinna przytrzymywać
zeszyt lub kartkę,

• Równowaga w pozycji stojącej - zarówno przy oczach zamknię-
tych jak i przy otwartych - obniżony poziom mechanizmów równoważ-
nych, sugeruje ograniczoną zdolność do kompensacji równowagi z wy-
korzystaniem systemu wizualnego.

• Test Oczopląsu Porotacyjnego - jest wskaźnikiem reaktywności
układu przedsionkowego na ruch obrotowy. Chłopiec poddał się chętnie
obrotom w obu kierunkach, ale po rotacji nie potrafił dostosować się do
instrukcji, nie fiksował wzroku. Nie zaobserwowano oczopląsu porota-
cyjnego.

Deficyt niewielkiego stopnia stwierdzono w funkcjach badanych te-
stami:

• Grafestezja - obniżona zdolność wizualizacji wrażeń dotykowych,
funkcja ta koresponduje również z rozwojem percepcji wzrokowej i ko-
ordynacji wzrokowo-ruchowej,

• Imitacja Pozycji - planowanie motoryczne, dobieranie i realizacja
ruchów potrzebnych do wykonania nowych lub zawierających element
nowości zadań; może stanowić jedną z przyczyn, dla których chłopcu
trudno jest nabywać nowe umiejętności ruchowe,

• Lokalizacja Bodźca Dotykowego - percepcja dotykowa bodźców
podawanych na dłonie i przedramiona, bez udziału wzroku,

• Kinestezja - czucie ruchów wykonywanych rękami - ich siły, za-
sięgu, precyzji. Taki obniżony poziom czucia w obrębie rąk wyłoniony
dwoma w/w testami, ogranicza efektywność ich prowadzenia podczas
czynności manualnych, a w tym przy pisaniu.

W granicach normy kształtują się:
• Różnicowanie prawo-lewo - rozpoznawanie kierunków w obrębie

ciała i najbliższej przestrzeni, które powiązane jest z procesami lateraliza-
cji i specjalizacją półkul mózgowych.

• Przekraczanie Linii Środkowej Ciała - będące wskaźnikiem
współpracy tempa przepływu informacji między półkulami mózgowymi,
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5.4. Obserwacja dziecka w przedszkolu
Chłopiec bawiąc się potrzebuje obserwatora, który będzie zauważał

jego sukcesy i go chwalił. Denerwuje się drobnymi błędami i błahymi
porażkami. Chłopiec jest bardzo spostrzegawczy, jeśli chodzi o uczucia
innych ludzi. Woli zajęcia przy stoliku od zabaw ruchowych. Nie lubi
czynności wymagających wykazywania dużej energii, większego tempa.
W przedszkolu ma problemy w postaci nierespektowania poleceń, małej
samodzielności i braku koncentracji na zadaniu. Często nie słucha pole-
ceń, trzeba do niego powtarzać kilka razy. Potrzebuje więcej poleceń,
wyjaśnień do wykonywanych zadań. Jest miły i przyjacielski, lubiany
przez dzieci. Chłopiec w dowolnej chwili odchodzi od wspólnych zadań i
robi to na co ma ochotę. Kiedy dzieci wykonują polecenia w książkach,
chłopiec pisze na kartce i dopiero w indywidualnym kontakcie wykonuje
polecenia. Jest uparty. W zabawie z rówieśnikami narzuca swoje pomy-
sły, dowodzi w grupie, wskazuje innym dzieciom, że mają go słuchać. Te
wskazania kieruje również do nauczycielki. Dziecko w przedszkolu jest
bardzo ruchliwe, słabo respektuje polecenia.

5.5. Wyniki obserwacji i badań
Chłopiec charakteryzuje się nieprawidłowym progiem reaktywno-

ści na część bodźców sensorycznych, w tym dotykowych, słuchowych,
smakowych, pochodzących z ruchu i ucisku. Reakcje chłopca wskazują
na nadwrażliwość na niektóre bodźce dotykowe, smakowe i słuchowe
oraz na podwrażliwość na bodźce przedsionkowe i proprioceptywne.

System dotykowy i proprioceptywny
System dotykowy - odpowiada za wrażenia płynące z dotyku po

powierzchni skóry. Chłopiec niepokoi się podczas obcinania paznokci,
strzyżenia włosów, mycia twarzy. Denerwuje się, gdy nie widzi kto go
dotyka, nie lubi gdy inni go dotykają, szczególnie w obrębie twarzy i gdy
się tego nie spodziewa. Chłopiec ma ograniczony repertuar żywieniowy,
spożywa jedynie wybrane pokarmy, reaguje na smak, zapach, konsysten-
cję, a nawet wygląd potraw, miewa odruchy wymiotne.

System proprioceptywny - to układ, który odbiera wrażenia z mię-
śni, ścięgien i stawów, uaktywniany przy mocniejszym docisku. Chłopiec
lubi silny dotyk, szczególnie wtedy, gdy jest ciasno owijany kocem czy
kołdrą, ma słabe czucie swojego ciała, jest mało precyzyjny ruchowo.
Uwielbia wspinać się, wchodzić na meble, czasem nie zdając sobie spra-
wy z konsekwencji niebezpiecznych zabaw.
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System przedsionkowy - odpowiada za odbiór wrażeń pochodzą-
cych z każdego rodzaju ruchów wywołanych zmianą położenia ciała w
przestrzeni, a szczególnie głowy. Chłopiec lubi kręcenie, huśtanie, ob-
serwuje się duże zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje ruchu.
Uwielbia szybki ruch.

System słuchowy - jest zirytowany, pobudzony w miejscach, gdzie
jest głośno. Trudno mu skupić uwagę w miejscu hałaśliwym. Potrzebuje
powtarzania poleceń. Sprawia wrażenie głuchego, ucieka lub zatyka uszy
słysząc niektóre dźwięki. Z przyjemnością słucha dźwięków wydawanych
przez siebie. Tworzy wokół siebie hałas. Te informacje mogą wskazywać
na nadwrażliwość słuchową na pewien rodzaj dźwięków. Tę nadwrażli-
wość chłopiec manifestuje w najdogodniejszy dla siebie sposób, czyli wyłą-
cza się, sprawiając wrażenie głuchego. Zróżnicowane reakcje (z jednej stro-
ny nadwrażliwość na część bodźców, z drugiej podwrażliwość na inne)
wskazują na zaburzenia modulacji sensorycznej. Nieprawidłowe mechani-
zmy modulacji sensorycznej mają wpływ na kształtowanie się niewłaściwej
percepcji otaczającej rzeczywistości. Niektóre bodźce sensoryczne, które
odbiera chłopiec, są dla niego pobudzające, drażniące, niezrozumiałe, za-
grażające, nieprzyjemne, a inne są właściwie niedostrzegane. Chłopiec sto-
suje mechanizmy obronne, stara się ograniczyć nadmiar docierających do
jego systemu nerwowego wrażeń słuchowych, smakowych czy dotyko-
wych, bądź też próbuje poszukiwać bodźców, na które jest podwrażliwy.
Dodatkowo wygórowany odbiór, zła tolerancja niektórych typów wrażeń
często niekorzystnie rzutuje na kontakty interpersonalne. Dziecko z nad-
wrażliwością sensoryczną może stosunkowo dobrze funkcjonować w sy-
tuacjach domowych, ale warunki większej grupy (klasy) - mniej przewi-
dywalne, predysponują je do reakcji typu „walka”, „ucieczka”. Przejawiają
się one w postaci unikania biernego (wycofanie/ ograniczenie kontaktów),
a czasami aktywnego (np. odepchniecie źródła przykrych doznań, tj. inne
dziecko, którego dotyk, zachowanie jest niemiłe).

6. Program Terapii Integracji Sensorycznej
Badanie diagnostyczne dziecka, wykorzystujące opisane w rozdzia-

le czwartym narzędzia oraz wywiad z matką dostarczyło wiele informacji
na temat rozwoju chłopca. Pozwoliło to na sformułowanie wniosków
oraz przygotowanie zaleceń związanych z występującymi czynnikami
ryzyka mogącymi negatywnie oddziaływać na jego dalszy rozwój.

Program Terapii Integracji Sensorycznej to ćwiczenia, zabawy i ak-
tywności zalecane dla dziecka, wyzwalające właściwe reakcje sensorycz-
ne, które w na podstawie diagnozy i określonego programu mają na celu
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zmianę zachowania dziecka. Jego zadaniem jest minimalizacja pobudli-
wości, poprawa koncentracji uwagi i ogólne wyciszenie systemu nerwo-
wego dziecka10.

Zaburzenia w modulacji informacji zmysłowych u badanego chłop-
ca mogą wtórnie prowadzić do występowania trudności emocjonalnych
(np. nieśmiałość, lękowość, obniżona odporność na stres). Dla dziecka
wskazana jest terapia procesów integracji sensorycznej uwzględniająca:

• dostarczanie zróżnicowanych wrażeń przedsionkowo-
proprioceptywnych,

• działania normalizujące odbiór wrażeń dotykowych, słuchowych i
węchowych,

• działania poprawiające stabilizację tułowia, pracę prostowników i
zginaczy, prawidłową kokontrakcję,

• rozwijanie czucia różnicującego w obrębie dłoni i przedramion,
• rozwijanie czucia siebie i czucia ruchu,
• kształtowanie dynamicznego schematu ciała.
Wskazane są aktywności stymulujące: układ przedsionkowy np.

huśtanie się, obroty na krześle biurowym, podskoki, fikołki, kołyska wy-
konywana własnym ciałem oraz układ proprioceptywny np. pompki,
opady rękoma na ścianę, przeciąganie liny, podnoszenie ciężarów.

Ćwiczenia do przeprowadzenia w domu:
• ćwiczenia na równoważni,
• ćwiczenia drobnych mięśni palców: ściskanie spinaczy do bielizny

przez każdy palec dłoni w opozycji do kciuka, ściskanie piłeczek,
• skoki na obydwu nogach i na jednej nodze,
• chodzenie po krawężnikach,
• ćwiczenia ruchów głowy po kole, ćwiczenia rzutów piłką zza

głowy,
• ćwiczenia przechylania głowy raz w prawo i dwa razy w lewo -

od 5 do 10 razy,
• ćwiczenia przekładania piłek nad głową raz w prawo, raz w lewo,

skoki na trampolinie,
• kołyska na boki, przód - tył (na plecach, ręce obejmują kolana),
• dziecko leży na brzuchu na dużej piłce i opiera się rękoma na pod-

łodze jednocześnie układając układankę lub zbierając rozrzucone wo-
reczki, lub też schodzi na rękach z piłki w pozycji tzw. „taczki” - należy
zwrócić szczególną uwagę na to, aby ciężar ciała nie był przez dziecko

10 V. Maas, Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii Integracji Sensorycz-
nej, Wyd. Harmonia, Warszawa 1998.
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utrzymywany z zastosowaniem blokady stawu łokciowego - tzw. hiper-
wyprostu,

• chodzenie stopami wzdłuż rozłożonej liny (skakanka, sznurek) po
linii prostej (układanej w różne kształty),

• przyjmowanie i utrzymywanie pozycji „bocian”, „jaskółka”,
• wprowadzanie ćwiczeń zjeżdżania w różnych pozycjach na de-

skorolce ciała z niewielkiej pochylni,
• wchodzenie, schodzenie, zeskakiwanie z różnych przedmiotów -

stopniowanie trudności.
Dobrze jest często mocno przytulać dziecko, tzw. niedźwiedzie

uściski, ale zdecydowanie należy unikać lekkiego dotyku, muskania, gła-
skania, łaskotania. Dzieci z cechami nadpobudliwości psychoruchowej
powinny mieć wyznaczone miejsce do wypoczynku, wyciszenia chronią-
ce przed nadmiarem bodźców, np. wyłożony poduszkami kącik lub prze-
strzeń pod stolikiem, na który narzucony jest kocyk. Dziecku powinni-
śmy sugerować czasowe usunięcie się w owo uzgodnione miejsce, gdy
obserwujemy objawy pobudzenia i źle kontrolowanego zachowania. W
pomieszczeniach, w których przebywa dziecko wskazane jest zachowanie
neutralnej temperatury i niezbyt intensywnego oświetlenia. Należy
uprzedzać chłopca o planowanych zmianach w rozkładzie dnia.

Głównym celem jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców
sensorycznych, przede wszystkim przedsionkowych, dotykowych i pro-
prioceptywnych, w taki sposób, aby dziecko odpowiedziało reakcją
(czynnością) poprawiającą integrację tych bodźców. Ćwiczenia sprawiają,
że rozwija się ciało i umysł11.

Zakończenie
W niniejszej pracy omówiono indywidualny przypadek chłopca z

zaburzeniami integracji sensorycznej. Początkowe lata życia dziecka sta-
nowią moment, w którym następuje dynamiczne zdobywanie doświad-
czeń z otaczającego świata.

Praca miała na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie: „Czy
utrudnienia w funkcjonowaniu w grupie przedszkolnej są uwarunkowa-
ne zaburzeniami integracji sensorycznej u badanego chłopca?” W tym
celu przeprowadzone zostały Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji
Sensorycznej, Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego, Arkusz Ob-

11 Zob. Ag. Lis, A. Lis, Zaburzenia integracji sensorycznej w aspekcie rozwoju dzieci
w wieku przedszkolnym, [w:] Współczesny obraz rodziny i małżeństwa, red. J. Zimny,
Stalowa Wola 2019.
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serwacji Klinicznej, rozmowa z matką chłopca oraz obserwacja dziecka
podczas zabaw swobodnych i zajęć w przedszkolu. „Nieprawidłowa in-
tegracja sensoryczna przejawia się tzw. dysfunkcjami, czyli zaburzeniami.
Pojawiają się one, gdy układ nerwowy niewłaściwie organizuje bodźce
zmysłowe. Dysfunkcje nie są związane z uszkodzeniem narządów zmy-
słów, np. z niedosłuchem czy krótkowzrocznością. Dysfunkcje integracji
sensorycznej dotyczą nieprawidłowości w zakresie przetwarzania bodź-
ców sensorycznych w obrębie następujących systemów: czuciowego (do-
tykowego i proprioceptywnego), przedsionkowego, słuchowego, wzro-
kowego, węchowego i smakowego”. Informacje, które zostały zebrane
podczas rozmowy z matką i dzieckiem odnoszą się do ustalenia poten-
cjalnych przyczyn zaburzeń w rozwoju, w szczególności do: rozwoju fi-
zycznego, zachowania, nabywania umiejętności szkolnych, koordynacji,
możliwości fizycznych, percepcji, mowy i języka, świadomości, skupienia
i koncentracji, równowagi oraz rozwoju narządów zmysłów.

Przeprowadzona obserwacja kliniczna funkcji neurofizjologicznych
oraz wyniki prób testowych u badanego dziecka sugerują występowanie
zaburzeń modulacji procesów integracji sensorycznej o cechach nadwraż-
liwości i różnicowania procesów SI w postaci zaburzeń posturalno-
ocznych. Przejawiają się one: zaburzeniami funkcjonowania systemu
przedsionkowego i proprioceptywnego (system grawitacji), nieprawi-
dłowymi reakcjami posturalnymi w tle (dostosowanie pozycji ciała do
wykonywanej czynności) i apraksjami ruchowymi (trudnościami w pla-
nowaniu i przewidywaniu konsekwencji własnego ruchu), nadwrażliwo-
ścią na bodźce dotykowe, związaną z czuciem powierzchniowym (także
sfera oralna) oraz nadwrażliwością słuchową. Dodatkowo chłopiec ma
trudności w realizacji zadań wymagających prawidłowej obustronnej
koordynacji ruchowej, obniżoną zdolność do napinania mięśni. Dodat-
kowym utrudnieniem są: nieprawidłowa współpraca gałek ocznych, za-
burzenia modulacji czuciowej, słaby schemat ciała, nieprawidłowa precy-
zja i kontrola ruchów. Takie trudności mogą również negatywnie rzuto-
wać na kształtowanie prawidłowego wzorca literowego i wyrazowego
(czytanie). Występujące u chłopca zaburzenia mogą w przyszłości zakłó-
cać jego funkcjonowanie emocjonalno-społeczne, w tym kontrolę wła-
snych emocji, kontakty z rówieśnikami.

Streszczenie:
Narzędzia stosowane podczas badań i zaprezentowane w niniejszej

pracy, miały na celu wsparcie procesu diagnozy chłopca. Wiek przedszkolny
z punktu widzenia rozwoju integracji sensorycznej jest to okres niezwykle
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ważny, w którym kształtują się podstawowe dla człowieka dorosłego wzor-
ce funkcjonowania. Wczesne dzieciństwo ma wpływ na jakość startu dziecka
na drodze rozwoju. W zależności od uwarunkowań biologicznych, relacji
społecznych, rodzinnych, start ten może być lepszy lub gorszy. Ocena roz-
woju społeczno-emocjonalnego ma na celu wskazanie dalszej drogi rozwoju
dziecka, aby później mogło radzić sobie z wyzwaniami edukacyjnymi, spo-
łecznymi i rodzinnymi. Należy rozpocząć działania w ramach terapii inte-
gracji sensorycznej w celu korekty psychospołecznego funkcjonowania ba-
danego chłopca. Z uwagi na wiek chłopca warto podjąć wczesną interwencję
w postaci terapii integracji sensorycznej, realizowanej poprzez zabawy przy-
jemne i atrakcyjne poznawczo dla dziecka.

Słowa kluczowe: integracja sensoryczna, wiek przedszkolny, diagno-
za, program indywidualnej terapii, zaburzenia modulacji sensorycznej

Summary:
The child's individual therapy program
The work concerns the problem of sensory integration disorders in

the aspect of development of pre-school children. The tests include tests
and observation as well as the possibilities of stimulating child develop-
ment using the sensory integration method. The work discusses the con-
cepts of sensory integration and sensory processing disorders. These dys-
functions may be diagnosed in children in intellectual norms with learn-
ing disabilities, intellectual and motor disabilities, autism, psychomotor
hyperactivity, cerebral palsy. Sensory integration dysfunctions affect the
child's learning, behavior and social-emotional development. The charac-
teristics of the child's development in pre-school age were also presented.
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Anna Mazurek

Ojcostwo realizowane przez przysposobienie dziecka.
Rozważania na gruncie przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego

Wstęp
Decyzja mężczyzny o przysposobieniu dziecka jest w zasadzie

trudnym wyborem drogi rodzicielstwa. Z całą pewnością jest to odważ-
na, bardziej świadoma i głębsza forma ojcostwa, w porównaniu do licz-
nych przypadków ojcostwa biologicznego, gdzie pojawienie się dziecka
stanowi zaskoczenie dla mężczyzny, powoduje trudności lub nawet jego
niechęć do wejścia w nową życiową rolę oraz przyjęcia odpowiedzialno-
ści za dziecko.

Cesarz bizantyński, Justynian I Wielki, skodyfikował znaną już
rzymskiemu prawu rodzinnemu zasadę Adoptio naturam imitatur, tłuma-
czoną jako „przysposobienie naśladuje naturę”. Nie ulega wątpliwości, że
przysposobienie dziecka stanowi specyficzną formę ojcostwa, w której
dotąd obcy dziecku mężczyzna pragnie wejść w rolę przypisaną rodzi-
cowi biologicznemu. Okres poznania i pokochania dziecka przysposabia-
nego zdecydowanie różni się od przyjścia do domu noworodka z rodziną
biologiczną. Nawet w przypadku dzieci małych przysposabiający ojciec
pozbawiony jest czasu ciąży i towarzyszącego mu wyczekiwania na
dziecko, a także czasu spędzanego z noworodkiem. Mężczyzna podejmu-
jący trud wychowania przysposabianego dziecka, bierze na siebie odpo-
wiedzialność za jego wszechstronny rozwój oraz jakość codziennej egzy-
stencji1. Przyjęcie na siebie tego ogromnego i wieloletniego zobowiązania
jednoznacznie świadczy o sile uczuć względem dziecka oraz dojrzałej
postawie przysposabiającego.

Obecność mężczyzny w procesie wychowania dziecka jest ważna i
trudno zastępowalna, gdyż jego miłość ma charakter warunkowy, czym
doskonale dopełnia bezwarunkową troskę matki. Warunkowy charakter
miłości mężczyzny oddziałuje dwustronnie: stanowi dla dziecka zachętę
do dalszego rozwoju i wytycza mu kierunki postępowania2, ale także
mobilizuje mężczyznę do podejmowania codziennego wysiłkuw pracy
nad sobą, by stawać się dla dziecka prawdziwym autorytetem.

1 Por. J. Zimny, Obraz polskiego ojcostwa na tle epoki, „Pedagogika Ojcostwa”,
2012, nr 4, s. 36.

2 Por. K. Pospiszyl, O miłości ojcowskiej, Warszawa 1987, s. 122-127.
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1. Pojęcie przysposobienia
W Polskim systemie prawnym przysposobienie rozumiane jest jako

prawo przyjęcia do rodziny osoby obcej. Przysposobić można jedynie
osobę małoletnią i tylko dla jej dobra, a między przysposabiającym a
przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku3. Podsta-
wowym celem instytucji przysposobienia jest zapewnienie dzieciom
możliwości wychowywania się w rodzinie4, dlatego to dobro dziecka jest
podstawową przesłanką adopcji5.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy6 wylicza trzy formy przysposobie-
nia, różniące się natężeniem powstałych więzi rodzinnych i wynikających
z nich skutków prawnych. Są to przysposobienia: pełne, całkowite (pełne
nierozwiązywalne) i niepełne.

Poprzez określone w art. 121 § 1 k.r.o. przysposobienie pełne,
dziecko zostaje w pełni włączone do nowej rodziny. Nie tylko między
nim i jego nowymi rodzicami powstają więzy analogiczne do takich, któ-
re istnieją w rodzinach biologicznych, ale również zostaje ono związane z
krewnymi adoptujących je osób. W ten sposób dziecko uzyskuje prawa i
obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych no-
wych rodziców (m.in. prawo do dziedziczenia, alimentacji). Natomiast
relacje prawne łączące dziecko z jego rodziną naturalną ulegają zerwaniu.
Wygasają więc także jego prawa i obowiązki względem biologicznych
krewnych, jak również tych krewnych wobec dziecka. Ta forma przyspo-
sobienia jest regułą w prawie polskim7.

Przysposobienie pełne orzekane jest w sytuacji, gdy rodzice biolo-
giczni dziecka zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej. W wyjątkowych
okolicznościach przysposobienie to może być rozwiązane, ale jedynie
wtedy, gdy nie ucierpi na tym dobro dziecka8.

3 J. Ignatowicz, K. Piasecki, J. Pietrzykowski, J. Winiarz, Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy, Warszawa 1993, s. 541.

4 G. Lewandowski, Małżeństwo bezdzietne a rodzicielstwo, „Studia Gdańskie”,
1998, nr 11, s. 105.

5 Ogłoszona w 1958 r. przez Komisję ONZ Deklaracja Praw Dziecka, wśród
podstawowych praw dziecka wymienia prawo do: miłości, bezpieczeństwa, ak-
ceptacji, wolności, rozwoju, twórczości, sukcesu, oraz aktywnego udziału w sze-
roko rozumianym życiu społecznym.

6 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z
2019 r., poz. 2086) - dalej: k.r.o.

7 Adopcja drogą do rodzicielstwa. Informator dla kandydatów do przysposobienia
dziecka, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2017, s. 3.

8 Art. 125 § 1 k.r.o.
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Przysposobienie całkowite, określane także jako pełne nierozwią-
zywalne, daje podstawy do zbudowania najtrwalszej więzi rodzinnej.
Jego efektem jest powstanie takiej samej relacji prawnej pomiędzy dziec-
kiem a nowymi rodzicami i ich krewnymi, jak w przypadku adopcji peł-
nej. Jednakże takie przysposobienie nie może zostać rozwiązane9. Ten
rodzaj przysposobienia ma miejsce w przypadku, gdy biologiczni rodzice
wyrazili zgodę na adopcję swojego dziecka bez wskazania osób przyspo-
sabiających (wyrazili tzw. zgodę blankietową) albo, gdy rodzice ci nie
żyją lub też są nieznani10 i sąd tak postanowi.

Określone w art. 124 § 1 k.r.o. przysposobienie niepełne powoduje
powstanie luźniejszych relacji rodzinnych, w wyniku których więzi
prawne łączą jedynie dziecko i jego nowych rodziców. Ta forma przyspo-
sobienia nie powoduje integracji prawnej dziecka z krewnymi adoptują-
cych je małżonków. Jest ono nadal związane z biologicznymi krewnymi11.
W praktyce ta forma przysposobienia występuje rzadko i w okresie mało-
letności adoptowanego może ulec przekształceniu w przysposobienie
pełne lub zostać rozwiązane pod warunkiem, że nie ucierpi na tym dobro
dziecka.

2. Instytucja przysposobienia w perspektywie historycznej
Przysposobienie dziecka jako instytucja prawna jest znane już od

czasów starożytności prawie wszystkim społeczeństwom i państwom.
Pamiętać należy, że zgodnie ze starożytnym prawem adopcji mogli do-
konać jedynie mężczyźni12.

Odkryty na Krecie i datowany na pierwszą połowę V wieku zapis
prawa karnego i cywilnego, zwany kodeksem z Gortyny, zawiera m.in.
normy odnoszące się do adopcji. Liczący 44 wersy fragment inskrypcji
umożliwił odtworzenie podstawowych zasad, które regulowały adopcję na
terenie tego antycznego miasta. Sam proces przysposobienia został uregu-
lowany w X i XI kolumnie inskrypcji kodeksu w brzmieniu „Adopcji można
dokonać wedle [swego] uznania. Adoptować należy na agorze w miejscu
zgromadzeń obywateli, z kamienia, z którego przemawia się do ludu. (…)
Kiedy adoptowany przejmie cały majątek, jeśli nie ma dzieci małżeńskich
adoptującego, musi wypełnić wszystkie zobowiązania adoptującego wzglę-

9 Art. 125.1 § 1 k.r.o.
10 Np. w sytuacji, gdy rodzice pozostawili dziecko w „oknie życia” lub porzu-

cili je.
11 J. Ignatowicz, K. Piasecki, J. Pietrzykowski, J. Winiarz, op. cit., s. 562.
12 J. Rominkiewicz, Adopcja w kodeksie z Gortyny, „Prawo”, 2014, nr 2, s. 29.
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dem bogów i ludzi, i przyjąć [majątek], jak napisano odnośnie do dzieci mał-
żeńskich. (…) Kobieta i niedojrzały nie mogą adoptować”13.

Gortyńskie przepisy adopcyjne były bardziej archaiczne niż przepi-
sy prawa ateńskiego. Prawo ateńskie nie różnicowało sytuacji synów
małżeńskich i adoptowanych, wobec czego dziedziczyli oni taką samą
część majątku. W Gortynie adoptowany dziedziczył tylko połowę mająt-
ku przysługującego synowi małżeńskiemu. Przesłanką adopcji w Ate-
nach była chęć zabezpieczenia kontynuacji rodziny, zaś motywami adop-
cji w Gortynie bywały najczęściej przyjaźń, sympatia i wdzięczność14.

Adopcja w starożytnym Rzymie miała głównie wymiar publiczno-
prawny i społeczny15. Z rzymskim prawem ustrojowym oraz agnatyczną
i patriarchalną strukturą rzymskiej rodziny związana była instytucja ar-
rogacji, polegająca na dokonaniu adopcji dla zapewnienia kontynuacji
rodziny nie posiadającej naturalnego męskiego następcy. Arrogowany
dziedziczył po arrogującym cały majątek rodzinny, imię rodowe i kult
przodków16. Ze względu na tak zaawansowaną zmianę stosunków ro-
dzinnych, arrogacja odbywać się mogła wyłącznie pod kontrolą państwa
i kapłanów, w formie uchwały zgromadzenia ludowego o randze aktu
ustawowego17.

Wraz z upływem czasu i zachodzącymi przemianami społecznymi,
zmianom ulegały także przesłanki adopcji. Do najważniejszych z nich
zaliczyć trzeba możliwość adoptowania córek, adopcję niezależną od
wieku adoptowanych, czy przechodzenie adoptowanego spod władzy
swojego biologicznego ojca pod władzę adoptującego18. W kwestii wieku
adoptowanego rzymski jurysta Modestinus opisał, że także niemowlę
mogło zostać oddane w adopcję19. Takie zmiany przesłanek adopcji
umożliwiały już nie tylko zabezpieczenie dziedziczenia rodowego, ale
także zaspokajały naturalną potrzebę posiadania dziecka oraz poprawia-
ły sytuację sierot i ubogich.

13 Tamże, s 28-29.
14 S. Avramovic, Response to Alberto Maffi, Köln-Weimar-Wien 1991, s. 237.
15 Por. Ch. Kunst, Römische Adoption: Zur Strategie einer Familienorganisation.

Frankfurter althistorische Beiträge, Frankfurt 2005, s. 35-48.
16 M. Kuryłowicz, Rozwój historyczny rzymskiej adopcji, „Studia Iuridica Lubli-

nensia”, 2011, nr 16, s. 36.
17 Por. M. Kuryłowicz, Die adoptio im klassischen römischen Recht, Warszawa

1981, s. 40-44.
18 M. Kuryłowicz, Rozwój historyczny…, op. cit., s. 41.
19 Por. Digesta justyniańskie. Księga pierwsza, tłum. B. Szolc-Nartowski, War-

szawa 2007, s. 77.
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U jurystów adopcja traktowana była przede wszystkim jako sposób na
posiadanie dzieci w rodzinie, obok potomstwa. Modestinus zauważył, że
„Synowie (pod władzą) w rodzinach powstają nie tylko z natury, lecz rów-
nież przez adopcje”20. Już Cyceron wyrażał przekonanie, że adopcja dziecka
powinna być ukształtowana na wzór naturalnego stosunku ojcostwa. Kon-
tynuatorem głoszenia tej zasady był Justynian, który wskazywał, że adopcja
osoby starszej przez młodszą jest niedozwolona, ponieważ przysposobienie
powinno naśladować naturę, a ponadto adoptujący powinien być starszy od
adoptowanego o okres pełnej dojrzałości fizycznej21.

Na mocy przeprowadzonej w 530 r. n.e. reformy justyniańskiej do-
konane zostało rozróżnienie na adopcję pełną (adoptio plena) oraz adopcję
niepełną (adoptio minus plena). Przesłanką tych zmian były często wystę-
pujące problemy spadkowe, gdzie o dziedziczenie po zmarłym konku-
rowały osoby spokrewnione oraz adoptowane.

Adopcja pełna zachodziła wówczas, gdy dziecko było przysposa-
biane przez krewnego wstępnego (ze strony ojca lub matki). Adoptujący
nabywał pełną władzę ojcowską nad dzieckiem, zaś ono uzyskiwało peł-
ne prawa wobec niego, w tym także prawo spadkowe, jednak traciło ta-
kie prawa w dotychczasowej rodzinie. Justyniańska adopcja pełna, z
uwagi na ograniczenie w niej klasycznej adopcji wyłącznie do określo-
nych osób spośród najbliższej rodziny dziecka, stanowiła wówczas zu-
pełnie nowe rozwiązanie prawne.

Adopcja niepełna dotyczyła sytuacji, w których dziecko oddawane
było w przysposobienie osobie z nim niespokrewnionej. Przy tej formie
adopcji przysposabiający nie nabywał władzy ojcowskiej nad adoptowa-
nym, adoptowany nie przechodził także pod władzę w nowej rodzinie,
tylko pozostawał pod władzą swojego dotychczasowego ojca22. Justy-
niańska adopcja niepełna nie skutkowała zerwaniem więzów z rodziną
naturalną adoptowanego, jednak nabywał on uprawnienia spadkowe po
adoptującym oraz zachodziły pewne stosunki majątkowe i osobiste, jak
przeszkoda małżeńska, ewentualne wzajemne obowiązki alimentacyjne,
wpływ adoptującego na wychowanie dziecka23.

Przeprowadzone przez Justyniana reformy miały nowatorski i bar-
dzo postępowy charakter. Zwłaszcza justyniańska reforma systemu przy-
sposobienia wywarła decydujący wpływ na kształtowanie się przepisów

20 E. Volterra, Istituzioni di diritto privato romano, Roma 1961, s. 125-130.
21 Instytucje Justyniana, tłum. C. Kunderewicz, Warszawa 1986, s. 33.
22 M. Kuryłowicz, Rozwój historyczny…, op. cit., s. 47.
23 Ch. Neukirchen, Die historrische Entwicklung der Adoption, Frankfurt 2005, s. 44.
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prawa adopcyjnego aż po współcześnie obowiązujące regulacje24. W re-
formach Justyniana upatrywać także należy historycznych korzeni
współczesnych unormowań prawnych odnośnie powierzenia spraw ad-
opcji państwowym organom administracyjnym i sądowym25. Wprowa-
dził on bowiem postępowanie adopcyjne polegające na oświadczeniach
woli stron, składanych do protokołu przed właściwym urzędnikiem są-
dowym. Tym samym uczynił adopcję czynnością prawną dokonywaną w
ramach jurysdykcji nieprocesowej26.

W wielu krajach Europy ustanowienie przysposobienia aż do dru-
giej połowy XX wieku miało charakter umowy pomiędzy przysposabiają-
cym a przysposobionym i jego rodziną. Pojawiły się także nowe cele
przysposobienia, jak zapewnienie potomstwa bezdzietnym małżeństwom
czy umieszczenie sierot w nowej rodzinie27.

W przedwojennej Polsce zjawisko masowego sieroctwa stanowiło
ważny problem społeczny. Z tego powodu przygotowany został projekt
ustawy o przysposobieniu dzieci opuszczonych28. W wyniku wielu prac
nad tym projektem oraz wprowadzonych zmian w toku dalszych prac
ustawodawczych, w dniu 13 lipca 1939 roku uchwalona została ustawa o
ułatwieniu przysposobienia małoletnich29. Zgodnie z art. 2 tej ustawy
przysposabiający małżonkowie powinni mieć nie mniej niż 35 lat i 5 lat
stażu małżeńskiego oraz nie posiadać ślubnych dzieci, przysposobić mo-
gła także osoba samotna. W art. 6 wymienione zostały skutki przysposo-
bienia, a więc zmiana nazwiska małoletniego na nazwisko przysposabia-
jącego oraz ustanie jego obowiązków wobec dotychczasowej rodziny, w
tym utrata prawa do dziedziczenia po rodzinie naturalnej. Przytoczona
ustawa stanowiła wielkie osiągnięcie polskich ustawodawców30, zaś
wprowadzone w niej regulacje zostały częściowo uwzględnione we
współcześnie obowiązującym Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

24 C. Russo Ruggeri, La datio in adoptionem II: Dalla pretesa influenza elleno-
christiana alla riforma giustinianea, Milano 1995, s. 302-313.

25 M. Kuryłowicz, Rozwój historyczny…, op. cit., s. 53.
26 M. Kuryłowicz, Adoptioprawa rzymskiego. Rozwój i przemiany w okresie pokla-

sycznym i justyniańskim, Lublin 1976, s. 104-106.
27 P. Fiedorczyk, Kilka uwag o genezie ustawy z dnia 13 lipca 1939 r. o ułatwieniu

przysposobienia małoletnich, „Studia Iuridica Lublinensia”, 2016, nr 3, s. 302.
28 Projekt ustawy był wyłącznie inicjatywą poselską. Złożony został dnia 5 maja

1939 roku przez posła Eugeniusza Jurkowskiego wraz z grupą16 innych posłów.
Projekt składał się jedynie z 13 artykułów i kształtował adopcję jako pełną.

29 Dz. U. z 1939 r. Nr 63, poz. 416.
30 P. Fiedorczyk, op. cit., s. 301.
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3. Prawne konsekwencje przysposobienia dziecka
Przepisy prawa gwarantują rodzinom adopcyjnym korzystanie w

pełni z praw przysługujących każdej polskiej rodzinie. Zgodnie z art. 87
k.r.o. każda rodzina jest wzajemnie zobowiązana do szacunku i wspiera-
nia się. Władza rodzicielska przysposabiających obejmuje ich obowiązek i
prawo do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do
wychowywania go w poszanowaniu jego godności i praw31. Na rodzi-
cach ciąży także obowiązek troszczenia się o wszechstronny rozwój
dziecka oraz przygotowanie go do podjęcia w ról społecznych w doro-
słym życiu. Rodzice są prawnymi reprezentantami dziecka na zewnątrz
aż do uzyskania przez nie pełnoletności32.

Rodzice przysposabiający dziecko nabywają także prawo do urlopu
macierzyńskiego, którego wymiar jest uzależniony od liczby dzieci przyję-
tych jednocześnie na wychowanie i wynosi odpowiednio: 20 tygodni w
przypadku przyjęcia jednego dziecka; 31 tygodni w przypadku jednocze-
snego przyjęcia dwojga dzieci; 33 tygodnie w przypadku jednoczesnego
przyjęcia trojga dzieci; 35 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia
czworga dzieci; oraz 37 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia pię-
ciorga i więcej dzieci. Do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
mają odpowiednio zastosowanie regulacje dotyczące urlopu macierzyńskie-
go z uwzględnieniem tego, że z urlopu na warunkach macierzyńskiego mo-
że korzystać zarówno adopcyjny ojciec, jak i adopcyjna matka.

Pracownikowi, który przysposobił dziecko, po wykorzystaniu
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyń-
skiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego przy-
sługuje prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego. Ojcom adopcyj-
nym przysługuje ponadto prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do
2 tygodni w okresie 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postano-
wienia o przysposobieniu danego dziecka, ale nie dłużej niż do ukończe-
nia przez nie 7 roku życia. Natomiast w sytuacji odroczenia wobec dziec-
ka obowiązku szkolnego, okres ten podlega wydłużeniu do ukończenia
przez nie 10 roku życia.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy33 urlop ojcow-
ski: udzielany jest na pisemny wniosek pracownika–ojca wychowującego
dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem

31 Art. 95 § 1 k.r.o.
32 Art. 92 k.r.o.
33 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019

r., poz. 1040, 1043, 1495).
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korzystania z urlopu, a pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek
pracownika; może być wykorzystany jednorazowo, albo nie więcej niż w
2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień; może zo-
stać wykorzystany w czasie, gdy matka przebywa na urlopie na warun-
kach urlopu macierzyńskiego czy urlopie rodzicielskim; jest płatny, za
jego okres przysługuje pracownikowi–ojcu zasiłek w wysokości 100%
podstawy wymiaru zasiłku. Pracodawca po zakończeniu urlopu ojcow-
skiego dopuszcza pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku,
a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym
przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym
jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie
otrzymałby gdyby nie korzystał z urlopu.

Rodzice adopcyjni mogą korzystać z również z innych uprawnień
przewidzianych dla rodziców w przepisach Kodeksu pracy, takich jak:
prawo do urlopu wychowawczego; prawo do zwolnienia od pracy w
wymiarze 2 dni (lub 16 godzin) w każdym roku kalendarzowym z za-
chowaniem prawa do wynagrodzenia, jeżeli wychowuje, co najmniej jed-
no dziecko w wieku do 14 lat; zakazu, bez zgody pracownika, zatrudnia-
nia go w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przery-
wanego czasu pracy oraz delegowania poza stałe miejsce pracy, jeżeli
opiekuje się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia. Rodzicom
adopcyjnym przysługuje ponadto, na ich wniosek, jednorazowa zapomo-
ga z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000 zł na jedno
dziecko. Należy podkreślić, iż dane osobowe biologicznych rodziców
dziecka adoptowanego, ani informacja, czy rodzice biologiczni dziecka
pobrali jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, nie sta-
nowią przeszkody w ubieganiu się rodziców adopcyjnych o taką pomoc
finansową i gminny organ właściwy przyznający to świadczenia nie ma
prawa takich danych wymagać.

4. Procedura przysposobienia dziecka
Według art. 1141 § 1 i 2 k.r.o. przysposobić dziecko mogą tylko osoby,

które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, ponieważ umożli-
wia ona po adopcji sprawowanie władzy rodzicielskiej. Taką zdolność po-
siada każda pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona osoba (ani częściowo, ani
całkowicie). Przysposabiający muszą ponadto posiadać kwalifikacje moral-
ne, zdrowotne i stabilną sytuację materialną, które pozwolą w przyszłości na
wywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich, odpowiednie kwalifikacje.
Warunkiem koniecznym jest również uzyskanie pozytywnej opinii kwalifi-
kacyjną ośrodka adopcyjnego oraz świadectwo ukończenia szkolenia orga-
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nizowanego przez ten ośrodek. Oczywistym jest, że między przysposabiają-
cym a przysposabianym musi zachodzić odpowiednia różnica wieku, wy-
nosząca co najmniej 18 lat i co najwyżej 40 lat, a więc relacja podobna do
różnicy wieku w rodzinie naturalnej.

Prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób
zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka stanowi wyłączną
kompetencję ośrodka adopcyjnego34. Obowiązek przejścia przez przysposa-
biających całego postępowania adopcyjnego jeszcze przed złożeniem wnio-
sku do sądu opiekuńczego dotyczy nie tylko kandydatów, którzy poznają
dziecko za pośrednictwem ośrodka adopcyjnego, ale także i osób, które
przysposabiają dziecko swojego małżonka (przysposobienie wewnątrzro-
dzinne) albo wobec którego sprawują rodzinną pieczę zstępczą35.

Procedurę kwalifikacji kandydatów do przysposobienia dziecka
rozpoczyna złożenie dokumentów oraz dokonanie wstępnej oceny doty-
czącej kwalifikacji osobistych kandydatów oraz ich motywacji do adopcji.
Na tym etapie przysposabiający pytany jest m.in. o: staż małżeński;
zdrowie fizyczne i psychiczne, w tym brak uzależnień; niekaralność; wa-
runki materialne i mieszkaniowe. W późniejszym czasie następuje pogłę-
bienie wstępnej oceny poprzez spotkania indywidualne, diagnozę peda-
gogiczną i psychologiczną kandydatów oraz wywiad adopcyjny36.

Kolejnym krokiem w procedurze adopcyjnej jest skierowanie przyspo-
sabiających na szkolenie37, będące jednocześnie elementem przygotowania
do sądowego postępowania w sprawie o przysposobienie. Takie szkolenie

34 Zgodnie z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697). Ważną rolę ośrod-
ka adopcyjnego w prowadzeniu procedur przysposobienia podkreśla także art.
585 § 21 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296) – dalej: k.p.c.

35 Adopcja drogą do rodzicielstwa…, op. cit., s. 8.
36 Treść tego wywiadu określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo-

łecznej z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu
adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1303).

37 Podczas szkolenia przysposabiający informowani są na temat psycholo-
gicznych aspektów funkcjonowania adoptowanego dziecka, a także instruowani
czy i jak wprowadzać dziecko w temat adopcji, co myśleć o jego rodzinie biolo-
gicznej, czy dziecko przysposobione, gdy dorośnie, będzie szukać rodziny biolo-
gicznej i do niej odejdzie. Takie szkolenie zapewnia pogłębioną refleksję odno-
śnie motywacji i oczekiwań związanych z rodzicielstwem adopcyjnym oraz sta-
nowi źródło uzyskania rzetelnej wiedzy umożliwiającej zrozumienie zachowania
przysposabianego dziecka.
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przeprowadzane jest według programu zatwierdzonego przez ministra wła-
ściwego do spraw rodziny38. Na podstawie art. 109 § 2 pkt 5Z k.r.o. z obo-
wiązku posiadania świadectwa ukończenia szkolenia zwolnieni są kandy-
daci spokrewnieni lub spowinowaceni z dzieckiem oraz osoby, które adop-
towały wcześniej rodzeństwo dziecka. Po ukończeniu szkolenia dla przy-
sposabiających ośrodek adopcyjny przygotowuje ocenę końcową zawierają-
cą opinię kwalifikacyjną, której celem jest dokładne określenie potencjału
kandydatów na rodziców oraz uzyskanie pewności, że stworzą oni dla
dziecka rodzinę gwarantującą prawidłowy rozwój39.

Przysposobienie dokonywane jest na mocy orzeczenia wydziału
rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego na wniosek osoby lub osób
(małżonków) przysposabiających40. Zgodnie z art. 585 § 2 k.p.c. wniosek
ten powinien być złożony w sądzie opiekuńczym właściwym dla miejsca
zamieszkania wnioskodawców lub dziecka. Taki wniosek, wolny od
opłat sądowych, powinien zawierać następujące elementy: wniosek o
adopcję konkretnego dziecka wraz ze stosownymi dokumentami z
ośrodka adopcyjnego; prośbę o sporządzenie nowego aktu urodzenia
dziecka41; wskazanie, czy planowana jest zmiana imienia dziecka42; wnio-
sek o ustalenie osobistej styczności z dzieckiem na czas trwania postępo-
wania o przysposobienie;43 wskazanie ośrodka adopcyjnego, w którym
kandydaci uczestniczyli w procedurze kwalifikacji do przysposobienia44.

W myśl art. 586 § 1 i 2 k.p.c. sąd opiekuńczy orzeka o przysposo-
bieniu po przeprowadzeniu rozprawy, w której uczestniczą wniosko-
dawcy oraz osoby, których zgoda na przysposobienie jest potrzebna. Aby
sąd mógł orzec przysposobienie potrzebna jest: zgoda rodziców biolo-

38 Zakres programowy szkolenia określony został rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kan-
dydatów do przysposobienia dziecka (Dz. U. z 2011 r. Nr 272, poz. 1610).

39 Ocena końcowa dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych na
wcześniejszych etapach procedury, dotyczących motywacji, oczekiwań, stosunku do
jawności adopcji, planowanej opieki nad dzieckiem oraz dzieciństwa, historii i cech
indywidualnych kandydatów, rozwoju relacji i jakości więzi małżeńskiej. Brana jest
również pod uwagę sytuacja materialna i mieszkaniowa kandydatów, niekaralność
oraz stan zdrowia fizycznego i psychicznego (w tym brak uzależnień).

40 Art. 117 k.r.o. oraz art. 585 § 1 k.p.c.
41 Art. 71 i 72 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cy-

wilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2064).
42 Uprawnienie to wynika z art. 122 § 3 k.r.o.
43 Art. 120.1 § 1 i 2 k.r.o.
44 Art. 585 § 21 k.p.c.
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gicznych dziecka, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej
lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do prze-
zwyciężenia przeszkody, czyli jest praktycznie niemożliwe;45 zgoda
dziecka, które ukończyło 13 rok życia;46 zgoda opiekuna prawnego
dziecka, który jest ustanawiany w sytuacji, gdy rodzice biologiczni zostali
pozbawieni władzy rodzicielskiej, nie żyją lub są nieznani47 lub gdy zło-
żyli oni zgodę blankietową. W sytuacjach wyjątkowych, we wszystkich
tych przypadkach, sąd może orzec przysposobienie bez wymaganej zgo-
dy. Postanowienie orzekające przysposobienie staje się skuteczne z chwi-
lą uprawomocnienia.

Po uprawomocnieniu się orzeczenia o przysposobieniu rodzice muszą
udać się do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego na terenie całego kraju po
nowy akt urodzenia dziecka oraz numeru ewidencji PESEL, gdyż pierwotny
numer ulega zmianie. Konieczne jest także zameldowanie dziecka w Wy-
dziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta lub Gminy właściwego ze
względu na miejsce stałego zameldowania przysposabiających oraz doko-
nanie zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego.

Podsumowanie
Udane przysposobienie dziecka leczy jego urazy psychiczne, przy-

wraca mu poczucie bezpieczeństwa, stanowi gwarancję radosnego dzie-
ciństwa oraz prawidłowego rozwoju uczuciowego. Przysposobienie sta-
nowi także źródło radości i zadowolenia dla przysposabiającego i całej
rodziny48. Mężczyzna decydujący się na przysposobienie jednak musi
mierzyć się z dodatkowymi trudnościami i wyzwaniami, których prze-
zwyciężenie możliwe jest jedynie dzięki silnej miłości do dziecka. Przede
wszystkim, niezależnie od wieku dziecka, jest ono najczęściej doświad-
czone przez życie, jego poczucie bezpieczeństwa legło w gruzach, zawie-
dzione zostało zaufanie, zamiast miłości doznało odrzucenia. Nierzadko
dziecko doświadczało także różnego rodzaju przemocy lub było świad-
kiem przemocy.

Przed mężczyzną decydującym się na ojcostwo przez przysposo-
bienie staje ogromne wyzwanie wychowywania i stawania się autoryte-
tem dla przysposobionego dziecka. Należy podkreślić, że ojcostwo to
przede wszystkim relacja z dzieckiem oparta na bezinteresownej miłości.

45 Art. 119 § 1 k.r.o.
46 Art. 118 § 1 k.r.o.
47 Art. 120 k.r.o.
48 G. Lewandowski, op. cit., s. 111.
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Nie samo urodzenie, lecz przede wszystkim wychowanie dziecka świad-
czy o tym, czyje ono jest naprawdę49.

W kontekście przysposobienia jakże inaczej interpretować można
znamienne słowa Geothe’go: „Zresztą ojcostwo opiera się tylko na prze-
konaniu, jestem o tym przekonany, a więc jestem ojcem…”. Mężczyzna
przysposabiający dziecko musi bardzo mocno czuć się odpowiedzialnym
za wychowanie dziecka i darzyć je dojrzałym stabilnym uczuciem, a więc
z całą pewnością musi być przekonany, że chce być ojcem. W większości
rodzin biologicznych nierozerwalnie z więzią krwi występuje więź uczu-
ciowa50. Czasem jednak te więzi rozdzielają się lub nigdy nie istniały
wspólnie, więc konieczne jest dokonanie wyboru, którą z nich należy
chronić dla najwyższego dobra dziecka. Nie ulega wątpliwości, że niepo-
równywalnie ważniejszą wartością jest więź uczuciowa i to ją chroni in-
stytucja przysposobienia.

Streszczenie:
Niniejszy artykuł przybliża problematykę przysposobienia dziecka

w świetle obowiązujących regulacji w polskim systemie prawnym. Prawo
polskie zna kilka rodzajów adopcji: przysposobienie całkowite, przyspo-
sobienie pełne i przysposobienie niepełne. Najdalej idące skutki ma ad-
opcja całkowita, która wiąże się z zatarciem dotychczasowego pochodze-
nia dziecka, otrzymuje ono nową tożsamość cywilną. Dla dobra dziecka
konieczne jest przedkładanie więzi uczuciowej nad biologiczną i temu
służy instytucja przysposobienia.  Ojcostwo to przede wszystkim relacja z
dzieckiem oparta na bezinteresownej miłości. Mężczyzna decydujący się
na ojcostwo przez przysposobienie zobowiązuje się do wychowywania
dziecka, świadomie przyjmując wszelkie konsekwencje prawne związane
z tą niełatwą i odpowiedzialną decyzją.

Słowa kluczowe: przysposobienie całkowite, więź uczuciowa, doj-
rzałe ojcostwo, adopcja, autorytet ojca

Summary:
Fatherhood accomplished by the adoption of the child. Considerations un-

der family and guardianship law
This article introduces the issue of adopting a child in the light of

the current regulations in the Polish legal system. Polish law knows seve-
ral types of adoption: complete adoption, full adoption and incomplete

49 Tamże.
50 M. Dąbrowska, Rodzina zastępcza i adopcyjna jako szansa dla dziecka osierocone-

go, „Seminare”, 1994, nr 10, s. 32.
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adoption. The most far-reaching effects are total adoption, which involves
obliterating the child's existing origin, and receives a new civil identity.
For the benefit of the child, it is necessary to put an emotional connection
over biological, and this is what the institution of adoption serves. Fa-
therhood is primarily a relationship with a child based on selfless love. A
man who decides to father by adoptor commits to raising a child, kno-
wingly accepting all legal consequences related to this difficult and re-
sponsible decision.

Key words: total adoption, emotional bond, mature fatherhood, ad-
option, fathership authority
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