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Od redakcji / From The Editorial Office 
 

Pomimo sytuacji bardzo ograniczonej z powodu panującej w świecie pandemii, 
nadal kontynuujemy wydawanie czasopisma na które jest oczekiwanie społeczne. 
W chwili, gdy jest składany redakcyjnie niniejszy numer periodyku, w świecie pa-
nuje pandemia wirusa. Fakt ten spowodował, że wiele instytucji, organizacji pod-
jęło wyzwanie pracy zdalnej. Szkolnictwo wyższe niemal w całej Europie prowadzi 
kształcenie w formule zdalnej. Niestety wiele redakcji zrezygnowało z wysiłku kon-
tynuowania wydawanych periodyków. Jednym z działań zapobiegających szerzeniu 
się pandemii było długotrwałe ograniczenie działalności szkół i uczelni – według 
danych UNESCO na dzień 14 kwietnia 2020 r. dotyczyło to blisko 1,6 mld, czyli 91,3 
proc. uczniów i studentów w 188 krajach. Tak jak w Europie tak też i w Polsce przy-
jęto różne rozwiązania, które miały ułatwić tę niespotykaną wcześniej sytuację. Nie 
bez powodu też niniejszy periodyk wymagał większego nakładu zaangażowania, aby 
mógł kolejny numer ukazać się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obraz pande-
mii przedstawiany w mediach jest na ogół pesymistyczny. Przekazy koncentrują się 
na rosnącej liczbie przypadków potwierdzonego zakażenia i liczbie zgonów. Warto 
jednak pamiętać, że przekazy te – choć pokazują pewien wycinek rzeczywistości – 
są obciążone wymogami oglądalności i „klikalności”. Reorganizacja pracy w czasie 
epidemii sprawia, że wielu z nas świadczy pracę w nieco innej formule.

Ograniczenie fizycznych kontaktów z ludźmi dodatkowo zatrzymuje nas w 
miejscu zamieszkania. Może być to szczególnie dotkliwe dla tych z nas, którzy są 
przyzwyczajeni do intensywnej aktywności naukowej i społecznej w uczelni czy w 
przestrzeni publicznej. Konieczność zmiany trybu życia jednak nie musi być jednak 
wyłącznie źródłem dyskomfortu. Awizowane w nieco inny sposób. Teraz, kiedy jest 
nam wszystkim trudno, warto myśleć o szerszej perspektywie naszego działania na-
ukowego. Mamy przecież szansę stać się bardziej otwartymi na lektury z dziedzin 
nauki, które reprezentujemy. 

Jak się okazuje epidemia to sygnał nie tylko do głębokiej, strukturalnej zmiany 
szkolnictwa wyższego, ale także do zmian w wielu innych obszarach, w tym wy-
dawniczych. Nie ukrywam, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy dało się zauważyć 
zmniejszoną aktywność pracowników naukowych. Wielu wręcz wycofało się z życia 
naukowego, akademickiego, studenckiego, edytorskiego. Dość pokaźna grupa osób 
podjęła nową pracę rezygnując, często spoza swoich kwalifikacji i wykształcenia. 
Wprawdzie co pewien czas słyszy się o ochronnych tarczach dla konkretnych grup 
zawodowych, to pewne grupy i sektory życia pozostają  w prewencji własnej ak-
tywności. Zmagania jakie należy podejmować mają różne oblicza. Niekiedy spotkać 
można bardzo nowatorskie, rozsądne działania, które wręcz nie ujrzały by światła, 
gdyby nie zagrożenie pandemii. Oczywiście nie jest to pean pandemii, lecz ukazywa-
nie drogi ludzkiego rozsądku i pomysłowości. 
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Mający się rozpocząć 2021 rok przez wiele różne gremia został naznaczony wie-
loma jubileuszami, rocznicami, wydarzeniami. I tak w piątek 27 listopada Sejm 
ustanowił patronów 2021 roku. Podczas trzeciego dnia 21. posiedzenia Izba uho-
norowała: kard. Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza. Natomiast rok 2021 bę-
dzie także rokiem Konstytucji 3 Maja. Natomiast Ojciec Święty Franciszek rok 2021, 
począwszy już od 8 grudnia 2020 roku, ogłosił „Rokiem Świętego Józefa”. „Ukochany 
ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, ro-
botnik, zawsze w cieniu” - tymi słowami Papież opisuje w czuły i poruszający spo-
sób św. Józefa. Czyni to w Liście apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem”, 
opublikowanym 8 grudnia 2020 roku z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca 
Maryi patronem Kościoła katolickiego. To właśnie błogosławiony Pius IX, dekretem 
Quemadmodum Deus, podpisanym 8 grudnia 1870 r., obdarzył tym tytułem święte-
go Józefa. Dla uczczenia tej rocznicy 

Papież, inspirując się dziełem „Cień Ojca”, polskiego pisarza Jana Dobraczyńskiego, 
opisuje ojcostwo Józefa w relacji do Jezusa jako „cień Ojca Niebieskiego na ziemi”. 
„Nikt nie rodzi się ojcem, ale nim się staje”, stwierdza Papież, ponieważ „podejmuje 
się troskę o dziecko”, biorąc na siebie odpowiedzialność za jego życie. Niestety, we 
współczesnym społeczeństwie „dzieci często wydają się osierocone przez ojców”, oj-
ców zdolnych „wprowadzić dziecko w doświadczenie życia”, bez zatrzymywania go 
albo traktowania jako „własności”, ale czyniąc je „zdolnym do wyborów, do wolności 
i do odejścia”. W tym sensie Józef ma przydomek „przeczystszy”, który jest „przeci-
wieństwem posiadania”: w rzeczywistości „umiał kochać w sposób niezwykle wolny”, 
„usuwał się”, aby postawić w centrum życia nie siebie samego, ale Jezusa i Maryję. 
Jego szczęście wynikało z „daru z siebie”. Prawdziwym ojcem jest ten, kto „wyrze-
ka się pokusy życia życiem swoich dzieci” i szanuje ich wolność, ponieważ ojcostwo 
przeżywane w pełni czyni samego ojca „nieużytecznym”, kiedy „dziecko staje się au-
tonomiczne i samodzielnie podąża ścieżkami życia”. Chcę jednocześnie zaznaczyć, że 
niniejszy numer czasopisma podejmuje wiele bieżących, aktualnych i jakże ważnych 
tematów, które dotykają współczesnego człowieka. Gdy dotrze do Państwa - Drodzy 
Czytelnicy - ten egzemplarz, umiejcie w duchu wiary spojrzeć na swoje i innych życie 
i poddać się refleksji wobec tego ogromu zagrożenia, cierpienia, jakie dotknęło i do-
tyka wielu spośród nas. Może znajdzie się też sposobność, by oprócz współczucia 
przekazać z serca dar jedności i przyjaźni wyrażonej w konkretnej formie.

Czasopismo „Pedagogika Katolicka” jest swoistego rodzaju „Skałą” naszej kato-
lickiej kultury, bo przekazuje bogactwo wiary z pokolenia w nowe pokolenia. Jest 
to jedyne pismo katolickie w świecie o tym tytule. Należy wszystko zrobić, aby po-
przez jego szpalty wartości Chrystusa rozwijały w nas i kolejnych pokoleniach wia-
rę, nadzieję, miłość. W trudnych czasach - a toczy się przecież ostry spór między 
wielką tradycją europejską a kolejnymi odmianami utopii, które prowadzą na ma-
nowce - każde dobro, a bez wątpienia takim dobrem jest „Pedagogika Katolicka”, 
rodzi wdzięczność wszystkim Autorom tekstów. Wraz z 2021 rokiem wejdziemy w 
14. Rok wydawania tego czasopisma. Z tego tez powodu życzę Wszystkim dobrej i 
pogłębionej lektury z nadzieją, że treści zawarte w tym numerze wzbogacą w zakre-
sie potrzeby wychowania katolickiego. 

 Ks. Jan Zimny
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`
„Młodzieńcze, tobie mówię wstań” (por. Łk 7,14)

Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 w Buenos Aires (Argentyna). Jego ojciec, Mario - imigrant 
włoski z okolic Turynu, był pracownikiem kolei. Jorge miał jeszcze czworo rodzeństwa. Początkowo Jorge 
miał zamiar zostać chemikiem i ukończył studia na tym kierunku, jednak wkrótce, w 1958 roku wstąpił do 
Towarzystwa Jezusowego (jezuici), podejmując normalną formację zakonną i studia seminaryjne, po no-
wicjacie w Colegio Maximo San José w San Miguel koło Buenos Aires (licencjat z filozofii), w Colegio de la 
Immaculada w Santa Fe (studia humanistyczne i psychologia), w Colegio del Salvador w Buenos Aires (teolo-
gia). Święcenia kapłańskie przyjął 13 grudnia 1969 r., profesję wieczystą złożył 22 kwietnia 1973 r. W ramach 
funkcji zakonnych był mistrzem nowicjatu (w Villa Barilari), wykładowcą na Wydziale Teologii, członkiem 
konsulty prowincji zakonnej w tym samym mieście, a także prowincjałem Argentyny (1973-1979). Przez 
pewien czas pracował w Niemczech, gdzie kończył doktorat. W 1992 roku został mianowany biskupem 
pomocniczym Buenos Aires (tyt. Auca). Sakrę biskupią przyjął 27 czerwca 1992. Do godności kardynalskiej 
został wyniesiony w 2001 roku. W latach 2005-2011 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argen-
tyny. 13 marca 2013 r., po trwającym dwa dni konklawe, został wybrany na Papieża. Przyjął imię Franciszek.

 

 Ojciec Święty Franciszek

Najdrożsi młodzi, w październiku 2018 r., wraz z Synodem Biskupów na temat 
„Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”, Kościół podjął proces refleksji nad waszą 
sytuacją we współczesnym świecie, nad waszym poszukiwaniem sensu i projektu 
życia, waszą relacją z Bogiem. W styczniu 2019 roku spotkałem setki tysięcy wa-
szych rówieśników z całego świata, zebranych w Panamie na Światowym Dniu Mło-
dzieży. Wydarzenia tego typu – Synod i ŚDM – wyrażają zasadniczy wymiar Kościoła: 
„podążać razem”. Na tej drodze, za każdym razem, gdy osiągamy ważny punkt, je-
steśmy wezwani przez Boga i przez samo życie, by zacząć od nowa. Wy, ludzie mło-
dzi, jesteście w tym biegli! Lubicie podróżować, stawać przed miejscami i twarzami, 
których nigdy wcześniej nie widzieliście, przeżyć nowe doświadczenia. Wybrałem 
więc jako miejsce docelowe waszej następnej pielgrzymki międzykontynentalnej, w 
2022 roku Lizbonę, stolicę Portugalii. Stamtąd w piętnastym i szesnastym wieku 
liczni młodzi ludzie, w tym wielu misjonarzy, wyjechali do nieznanych krajów, aby 
podzielić się również swoim doświadczeniem Jezusa z innymi ludami i narodami. 
Temat ŚDM w Lizbonie będzie brzmiał: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1, 
39). Pomyślałem, aby w ciągu dwóch lat poprzedzających to spotkanie, wraz z wami 
zastanowić się nad dwoma innymi tekstami biblijnymi: „Młodzieńcze, tobie mówię 
wstań” (por. Łk 7, 14), w 2020 r., i „Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zo-
baczyłeś” (por. Dz 26, 16), w 2021 roku. Jak widzicie wspólnym czasownikiem dla 
trzech tematów jest  „wstać”. Wyrażenie to nabiera także znaczenia odradzania się, 
przebudzenia do życia. To czasownik powtarzający się w adhortacji Christus vivit 
(Chrystus żyje!), którą wam poświęciłem po Synodzie w 2018 roku i którą, wraz z 
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dokumentem końcowym, Kościół daje wam jako latarnię, by rzucić światło na drogi 
waszego życia. Ufam całym sercem, że droga, która będzie nas wiodła do Lizbony, 
zbiegnie się w całym Kościele z silnym zaangażowaniem we wdrażanie tych dwóch 
dokumentów, ukierunkowując misję animatorów duszpasterstwa młodzieżowe-
go. Przejdźmy teraz do naszego tegorocznego tematu: „Młodzieńcze, tobie mówię 
wstań” (por. Łk 7, 14). Cytowałem już ten werset z Ewangelii w Christus vivit: „Jeśli 
utraciłeś wewnętrzny wigor, marzenia, entuzjazm, nadzieję i wspaniałomyślność, 
Jezus ukazuje się tobie, tak jak stanął przed zmarłym synem wdowy, i z całą swoją 
mocą Zmartwychwstałego Pan zachęca cię: «Młodzieńcze, tobie mówię wstań!» (Łk 
7, 14)” (n. 20). Fragment ten opowiada nam, jak Jezus, wchodząc do miasta Nain w 
Galilei, spotkał kondukt pogrzebowy towarzyszący pogrzebowi młodego mężczy-
zny, jedynego syna owdowiałej matki. Jezus, poruszony rozdzierającym bólem tej 
kobiety dokonał cudu wskrzeszenia jej syna. Ale cud nastąpił po całym ciągu postaw 
i gestów: „Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz!»  Potem 
przystąpił, dotknął się mar - a ci, którzy je nieśli, stanęli” (Łk 7, 13-14). Zatrzymajmy 
się, by przemyśleć niektóre z tych gestów i słów Pana.

Zobaczyć cierpienie i śmierć
Jezus przygląda się temu konduktowi pogrzebowemu uważnie i w skupieniu. W 

tłumie widzi twarz kobiety, przeżywającej skrajne cierpienie. Jego spojrzenie rodzi 
spotkanie, będące źródłem nowego życia. Nie trzeba wielu słów. A jakie jest moje 
spojrzenie? Czy patrzę czujnym okiem, czy też tak, jakbym szybko przeglądał tysiące 
zdjęć w mojej komórce czy na profilu społecznościowym? Ileż razy zdarza się, że 
jesteśmy dzisiaj naocznymi świadkami wielu wydarzeń, nigdy nie doświadczając ich 
na żywo! Czasami naszą pierwszą reakcją jest nakręcenie sceny za pomocą telefonu 
komórkowego, być może nie zwracając uwagi, aby spojrzeć w oczy ludziom biorą-
cym w niej udział. Dookoła nas, ale czasem także w nas samych, napotykamy realia 
śmierci: fizycznej, duchowej, emocjonalnej, społecznej. Czy to zauważamy, czy po 
prostu ponosimy konsekwencje? Czy coś możemy uczynić, by przywrócić życie? My-
ślę o wielu sytuacjach negatywnych, jakie przeżywają wasi  rówieśnicy. Są na przy-
kład tacy, którzy wszystko rozgrywają dzisiaj, narażając swoje życie w ekstremal-
nych doświadczeniach. Natomiast inni młodzi „umarli”, ponieważ zatracili nadzieję. 
Słyszałem od pewnej dziewczyny: „Wśród moich przyjaciół widzę osoby, które utra-
ciły entuzjazm, żeby się zaangażować, odwagę, żeby się podnieść”. Niestety również 
wśród młodych rozprzestrzenia się depresja, która w niektórych przypadkach może 
nawet prowadzić do pokusy odebrania sobie życia. Ileż sytuacji, w których panuje 
apatia, w których gubimy się w otchłani udręki i wyrzutów sumienia! Iluż młodych 
ludzi płacze, a nikt nie słucha krzyku ich duszy! Wokół nich często roztargnione 
spojrzenia tych, którzy być może cieszą się swoją happy hour, zachowując dystans. 
Są tacy, którzy wegetują powierzchownie, sądząc, że żyją, podczas gdy wewnątrz są 
martwi (por. Ap 3, 1). Można mieć dwadzieścia lat i wlec życie w dół, nie na miarę 
swej godności. Wszystko sprowadza się do tego, by „dać sobie żyć”, dążąc do odro-
biny satysfakcji: trochę zabawy, trochę okruchów uprzejmości i uczucia od innych... 
Istnieje również rozpowszechniony narcyzm cyfrowy, który dotyka zarówno mło-
dych, jak i dorosłych. Wielu tak żyje! Być może niektórzy z nich oddychali wokół 
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siebie materializmem ludzi myślących tylko o zarabianiu pieniędzy i urządzeniu się, 
jak gdyby były to jedyne cele życia. Na dłuższą metę pojawi się nieuchronnie głuchy 
niepokój, apatia, nuda życia, coraz bardziej bolesna. Postawy negatywne mogą być 
również wywoływane niepowodzeniami osobistymi, gdy coś, na czym nam zależało, 
w co byliśmy zaangażowani, nie posuwa się naprzód czy nie osiąga   pożądanych re-
zultatów. Może się to zdarzyć w dziedzinie edukacji lub z ambicjami sportowymi, czy 
artystycznymi... Kres „marzeń” może sprawić, że poczujesz się martwy. Ale niepowo-
dzenia należą do życia każdego człowieka, a czasem mogą się nawet okazać łaską! 
Często coś, co naszym zdaniem dawało szczęście, okazuje się iluzją, idolem. Bożki 
żądają od nas wszystkiego, czyniąc nas niewolnikami, ale nic nie dają w zamian. I w 
końcu upadają, pozostawiając jedynie kurz i dym. W tym sensie niepowodzenia, jeśli 
powodują upadek bożków, są dobre, nawet jeśli sprawiają cierpienie. Moglibyśmy 
kontynuować mówiąc o innych sytuacjach śmierci fizycznej lub moralnej, w których 
może się znaleźć młoda osoba, takie jak uzależnienia, przestępstwa, nędza, poważ-
na choroba... Ale zostawiam wam do osobistego rozważenia i uświadomienia sobie 
tego, co spowodowało „śmierć” w was lub w kimś wam bliskim, obecnie, lub w prze-
szłości. Jednocześnie pamiętajcie, że ten młodzieniec z Ewangelii, który naprawdę 
umarł, powrócił do życia, ponieważ spojrzał na niego Ktoś, kto chciał, aby żył. To 
może się zdarzyć dzisiaj i każdego dnia.

Ulitować się
Pismo Święte często opisuje nastrój tych, którzy pozwalają się poruszyć „dogłęb-

nie” cierpieniem innych. Wzruszenie Jezusa czyni Go uczestnikiem rzeczywistości 
drugiego człowieka. Przyjmuje na siebie nędzę drugiego. Cierpienie tej matki staje 
się Jego cierpieniem. Śmierć tego syna staje się Jego śmiercią. Przy wielu okazjach 
wy, młodzi okazujecie, że umiecie cierpieć wraz z drugą osobą. Wystarczy zobaczyć 
jak wielu z was wielkodusznie poświęca się, gdy wymagają tego okoliczności. Nie ma 
katastrofy, trzęsienia ziemi, powodzi, które by nie powodowały, że grupy młodych 
wolontariuszy są gotowe do pomocy. Także wielka mobilizacja ludzi młodych, któ-
rzy chcą bronić świata stworzonego, świadczy również o waszej zdolności do usły-
szenia krzyku ziemi.

Drodzy młodzi, nie pozwólcie ukraść sobie tej wrażliwości! Obyście zawsze sły-
szeli jęk tych, którzy cierpią; wzruszali się tymi, którzy płaczą i umierają w dzisiej-
szym świecie. „Pewne realia życia można zobaczyć jedynie oczami obmytymi przez 
łzy” (Christus vivit, 76). Jeśli będziecie umieli płakać z tymi, którzy płaczą, będziecie 
naprawdę szczęśliwi. Wielu z waszych rówieśników nie ma szans, doznają przemo-
cy, prześladowań. Niech ich rany staną się waszymi, a będziecie nieśli nadzieję w 
ten świat. Będziecie mogli powiedzieć swojemu bratu, swojej siostrze: „Wstań, nie 
jesteś sam” i sprawić, by doświadczyli, że Bóg Ojciec nas kocha, a Jezus jest Jego ręką 
wyciągniętą ku nam.

Przystąpić i „dotknąć”
Jezus zatrzymuje kondukt pogrzebowy. Podchodzi, staje się bliźnim. Bliskość 

sięga dalej i staje się odważnym gestem, aby drugi żył. To gest proroczy. To dotyk 
Jezusa, Żyjącego, który przekazuje życie. Dotyk, który wszczepia Ducha Świętego w 
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martwe ciało chłopca i przywraca jego funkcje życiowe. Ten dotyk przenika rzeczy-
wistość przygnębienia i rozpaczy. Jest to dotyk Boskości, który obejmuje także au-
tentyczną ludzką miłość i otwiera niewyobrażalne przestrzenie wolności, godności, 
nadziei, nowego i pełnego życia. Skuteczność tego gestu Jezusa jest nieobliczalna. 
Przypomina nam, że także znak bliskości, prosty, ale konkretny, może rozbudzić siły 
zmartwychwstania. Tak, również wy, ludzie młodzi, możecie zbliżyć się do sytuacji 
bólu i śmierci, jakie napotykacie, możecie ich dotknąć i zrodzić życie tak, jak Jezus. 
Jest to możliwe dzięki Duchowi Świętemu, jeśli wy sami jako pierwsi zostaliście 
dotknięci Jego miłością, jeśli wasze serca zostały poruszone doświadczeniem Jego 
dobroci względem was. Jeśli zatem odczuwacie w swoim wnętrzu żarliwą czułość 
Boga wobec każdego żywego stworzenia, szczególnie dla brata głodnego, spragnio-
nego, chorego, nagiego, uwięzionego, to wówczas będziecie mogli zbliżyć się do nie-
go tak, jak On, dotknąć jak On i przekazać życie swoim przyjaciołom, którzy umarli 
wewnętrznie, którzy cierpią lub utracili wiarę i nadzieję.

„Młodzieńcze, tobie mówię wstań!”
Ewangelia nie podaje imienia tego młodzieńca wskrzeszonego przez Jezusa w 

Nain. Jest to zaproszenie czytelnika, aby się z nim utożsamił. Jezus zwraca się do cie-
bie, do mnie, do każdego z nas i mówi: „Wstań!”. Dobrze wiemy, że także my, chrześci-
janie, upadamy i zawsze musimy powstawać. Tylko ten, kto nie chodzi, nie upada, ale 
też nie idzie dalej. Dlatego trzeba przyjąć działanie Chrystusa i dokonać aktu wiary 
w Boga. Pierwszym krokiem jest zgodzić się, aby wstać. Nowe życie, które On nam 
da, będzie dobre i warte, by je przeżyć, ponieważ będzie wspierane przez Kogoś, kto 
będzie nam towarzyszył również w przyszłości, nigdy nas nie opuszczając, pomaga-
jąc nam przeżyć nasze życie w sposób godny i owocny. To naprawdę nowe stworze-
nie, nowe narodziny. To nie jest oddziaływanie psychologiczne. Zapewne w chwilach 
trudności wielu z was słyszało, jak powtarza się słowa „magiczne”, które są modne 
i powinny rozwiązać wszystko: „Musisz uwierzyć w siebie”, „Musisz znaleźć siłę w 
sobie”, „Musisz sobie uświadomić swoją energię pozytywną”... Ale są to wszystko zwy-
kłe słowa, a w przypadku człowieka, który jest „wewnętrznie martwy”, nie działają. 
Słowo Chrystusa jest innego rodzaju, nieskończenie wznioślejsze. Jest to słowo Bo-
skie i stwórcze, jedyne, które może przywrócić życie tam, gdzie ono obumarło.

Nowe życie jako „zmartwychwstałych” 
Ewangelia powiada, że młodzieniec „zaczął mówić” (Łk 7, 15). Pierwszą reakcją 

osoby, która została dotknięta i przywrócona do życia przez Chrystusa, jest wyraże-
nie siebie, ukazanie bez lęku i bez kompleksów tego, co posiada w swym wnętrzu, 
swojej osobowości, pragnień, potrzeb i marzeń. Może nigdy wcześniej tego nie czy-
niła, była przekonana, że nikt nie może jej zrozumieć! Mówić oznacza także nawią-
zywać relację z innymi. Kiedy jesteś „martwy”, zamykasz się w sobie, relacje zostają 
przerwane lub stają się powierzchowne, fałszywe, obłudne. Kiedy Jezus przywraca 
nam życie, „oddaje” nas innym (por. w. 15). Dzisiaj często jest „łączność”, ale nie ko-
munikacja. Korzystanie z urządzeń elektronicznych, jeśli nie jest wyważone, może 
sprawić, że zawsze będziemy przyklejeni do ekranu. Poprzez to orędzie chciałbym 
wraz z wami, młodymi, podjąć wyzwanie przemiany kulturowej, zaczynając od Je-
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zusowego „Wstańcie!” W kulturze, która chce, aby ludzie młodzi byli odizolowani i 
zamknięci w świecie wirtualnym, rozpowszechniajmy to słowo Jezusa: „Wstań!”. Jest 
to zaproszenie do otwarcia się na rzeczywistość wykraczającą daleko poza świat 
wirtualny. Nie oznacza to pogardzania technologią, ale używanie jej jako środka, a 
nie celu. „Wstań” oznacza również „miej marzenia”, „podejmij ryzyko”, „weź udział 
w przemianie świata”, rozpal swe pragnienia, podziwiaj niebo, gwiazdy, świat wokół 
ciebie. „Wstań i stań się tym, kim jesteś!”. Dzięki temu orędziu wiele wyblakłych twa-
rzy ludzi młodych wokół nas ożyje i stanie się o wiele piękniejszymi, niż jakakolwiek 
rzeczywistość wirtualna. Jeśli bowiem dajesz życie, ktoś je przyjmuje. Pewna dziew-
czyna powiedziała: „Wstajesz z kanapy, jeśli widzisz coś pięknego i ty też postana-
wiasz to zrobić”. To, co jest piękne rozbudza pasję. A jeśli młody człowiek czymś się 
pasjonuje, lub – lepiej - Kimś, w końcu wstaje i zaczyna czynić wspaniałe rzeczy; z 
martwego, jakim był, może stać się świadkiem Chrystusa i oddać dla Niego życie.

Drodzy młodzi, jakie są wasze pasje i marzenia? Sprawcie, by się ujawniły i po-
przez nie zaproponujcie światu, Kościołowi, innym ludziom młodym coś pięknego w 
dziedzinie duchowej, artystycznej i społecznej. Powtarzam wam w moim języku oj-
czystym: hagan lìo! Zróbcie raban! Od innego młodego człowieka usłyszałem: „Gdyby 
Jezus był kimś, kto zajmuje się swoimi sprawami, to syn wdowy nie byłby wskrze-
szony”. Wskrzeszenie młodzieńca na nowo połączyło go z matką. W tej matce mo-
żemy widzieć Maryję, naszą Matkę, której powierzamy wszystkich młodych świata. 
Możemy w niej również rozpoznać Kościół, który pragnie serdecznie przyjąć każdego 
człowieka młodego, nikogo nie wykluczając. Dlatego módlmy się do Maryi za Kościół, 
aby zawsze był matką swoich dzieci, które trwają w śmierci, płacząc i modląc się o ich 
odrodzenie. Z każdym swym dzieckiem, które umiera, umiera także Kościół, a z każ-
dym dzieckiem, które powstaje do życia, również on powstaje do życia. Błogosławię 
wasze pielgrzymowanie. I proszę was, nie zapomnijcie za mnie się modlić.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 11 lutego 2020, we wspomnienie Matki Bożej z 
Lourdes. 

Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka.

Może mu tylko dopomóc wyszukać prawdę

we własnym sercu, jeżeli ją posiada.

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

Dziecko w nauczaniu Świętego Jana Pawła II

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

 

Wstęp. Wykład Świętego na temat dziecka /1-5/. ;, Zadania ewangelizacyjne Ko-
ścioła wobec dzieci: Ewangelizacja zwyczajna: ewangelizacja w rodzinie; ewange-
lizacja w parafii; ewangelizacja w szkole. ;, Ewangelizacja nadzwyczajna /specjali-
styczna/. Zakończenie. Przypisy.

Wstęp
Temat dziecka u Świętego przewijał się nieprzerwanie w najprzeróżniejszych 

sytuacjach Jego Pontyfikatu i odsłonach nauczania. Można z pewnością twierdzić, 
że stanowił centrum Jego zainteresowań, jako że człowiek był dla Niego „pierwszą 
i główną drogą Kościoła”, zaś dziecko „drogą wyjątkową, uśmiechem nieba ziemi 
powierzonym”. Jest to prawdziwy klejnot rodziny, społeczeństwa i Kościoła, szcze-
gólnie umiłowany przez Zbawiciela, który wybrał drogę odkupienia grzesznej ludz-
kości poprzez przyjście w postaci dzieciątka. Zatem przyjście w zrodzonym przez 
Maryję Jezusie Chrystusie jest bezprecedensowym i jedynym w swym rodzaju 
wydarzeniem-świętem człowieka, którego Bóg powołał w swoim Przedwiecznym 
Synu, ażeby i on stawał się synem Bożym w Chrystusie „duchem ożywiającym” i 
osiągał zbawienie. Papież w obliczu napierających zewsząd, wrogich współczesne-
mu człowiekowi, symptomów „cywilizacji śmierci” przypominał, iż genealogia każ-
dego człowieka przebiega przez Boże Narodzenie. Innej drogi on nie ma, bowiem 
rodzi się jako syn człowieczy, aby w Chrystusie stawać się „dzieckiem Bożym”. Słowo 
Wcielone dało każdemu narodzonemu moc, aby stawał się dzieckiem Bożym, przede 
wszystkim - nie zapominał o tej kapitalnej i wyjątkowej prawdzie urzeczywistnianej 



ARTYKUŁY

13

pośród antyludzkich destrukcji obecnej epoki, z którymi Kościołowi przyszło dzisiaj 
się zmierzyć i walczyć.

Chociażby z tej racji należałoby jeszcze raz przypomnieć wiekopomną w tym 
względzie wykładnię-apel Świętego, która jest niepodważalną Drogą, Prawdą i Ży-
ciem dla współczesnego świata, jakie wytacza przeciw człowiekowi i jego godności 
w postaciach śmiercionośnych ataków kierowanych w pierwszej kolejności na dzie-
ci nienarodzone, a potem – na ich rozwój i wychowanie w pierwszych etapach życia. 
Papież-Polak jako niezrównany obrońca życia ludzkiego oraz orędownik rodziny 
będącej bosko-ludzką „wspólnotą życia, miłości i wychowania” o tej prawdzie stale 
uczył. O tym pragniemy w niniejszym rozważaniu napisać może zwłaszcza dlatego, 
iż dla wielu dziś wierzących jest to nauka oczywista, lecz dla innych jest to prawda, 
z jaką należy walczyć. Żyjemy w apokaliptycznym czasie, w którym wypowiada się 
veto nie tylko kluczowym wartościom religijnym, chrześcijaństwu i Kościołowi, lecz 
podstawie przyszłości obecnej cywilizacji, tj. człowiekowi jako imago Dei i odwiecz-
nemu ładowi Bożemu, m. in. życiu i tożsamości człowieka jako mężczyzny i kobiety, 
szczególnie - dzieciom (nie)narodzonym jako prawdziwym skarbom rodziny, społe-
czeństwa i Kościoła.

1. Wykład Świętego na temat dziecka 
Okres dziecięcy w życiu człowieka trwa od urodzenia do pierwszych lat dojrzewa-

nia, tj. do 12 roku życia, który cechuje intensywny rozwój psychofizyczny i dokonuje 
się w jego środowisku rodzinnym. Ten dynamiczny rozwój życia ludzkiego stanowią 
najogólniej etapy: noworodka, tj. czas oddzielania się jego organizmu od matki, aż do 
momentu niemowlęcia; niemowlęcy - do wyodrębnienia się podstawowych recepto-
rów zmysłowych i przeciętnego potrojenia wagi ciała; poniemowlęcy - odznaczający 
się rozwojem zdolności ruchowych i masy poszczególnych części ciała, m. in. klatki 
piersiowej, kończyn, struktury kręgosłupa, itp.; przedszkolny - jako dalszy ciąg roz-
woju, usprawnianie i różnicowanie się władz psycho-fizycznych oraz naśladowczych 
osób dorosłych, szczególnie rodziców; młodszy szkolny - dalsze uwrażliwianie struk-
tur somatyczno-psychicznych i specyfikacje zmysłowe na bodźce zewnętrzne oraz 
powolne usamodzielnianie się w sposobie życia i działania pośród innych, itd. (1).

W mniej znanym wykładzie na temat dziecka, który zawarł Święty w specjalnym 
Liście do dzieci, zwracają uwagę istotne dla chrześcijanina i jego uświęcenia oraz 
zbawienia kwestie. Przede wszystkim - wyjściowy i najpotrzebniejszy do zbawienia 
sakrament Chrztu św., który uwalniając człowieka od zmazy grzechu, umożliwia mu 
udział w życiu łaski chrześcijańskiej Wspólnoty-Kościoła i czyni dzieckiem Bożym w 
Chrystusie. To dzięki Chrztowi zaczyna się niesamowicie przepiękna i owocna epo-
peja człowieka z Bogiem w rozwoju życia nadprzyrodzonego. Wtedy pod wpływem 
Ducha Świętego kształtują się pierwsze duchowe skłonności, aczkolwiek będące 
jeszcze w uśpieniu, które potem rozwiną się w bogactwie przyjaźni z Bogiem, jaka 
niesie mu pełnię rozwoju i uświęcająco-zbawczą szansę (2). 

Włącznie z tą wykładnią pojawia się szereg wypowiedzi Świętego nobilitujących 
w sposób wyjątkowy pozycję i rolę dzieci w Kościele i świecie. Po pierwsze - funda-
mentem takiej pozycji pozostaje bezprecedensowy fakt przyjścia Jezusa Chrystusa 
do ludzkości w postaci dziecka, który do swojej pełnoletniości wzrastał w nazare-
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tańskim zaciszu Świętej Rodziny. Klarując znaną chrześcijanom Bożonarodzenio-
wą teologię, Papież koncentruje się dalej na ewangelicznym świadectwie-postawie 
Zbawiciela do dzieci oraz Jego naukach głoszonych na temat dziecięctwa Bożego. Jak 
stwierdza Święty - z jednoznacznej postawy miłości Zbawiciela wobec dzieci wynika, 
iż to dzieci są najbliżej Boga i powinny pragnąć pozostawać z Nim stale, spotykać się, 
poznawać go i naśladować bez zniechęceń i oglądania się wstecz. I w tej postawie 
nikt im nie powinien przeszkadzać, wręcz odwrotnie - należy pielęgnować pośród 
nich i rozwijać taką dyspozycję-postawę. Nieocenioną w tym dziele rolę powinny 
odegrać najbliższe środowiska życia oraz wychowania, tj. rodzice, którzy będą sty-
mulować swych podopiecznych, by wybierały Jezusa na swego najlepszego Mistrza 
i Przyjaciela. To On może rozwijać w nich dary Boże, chronić od egoizmu i czynić 
je najcenniejszymi apostołami wobec otoczenia poprzez własne zaangażowanie na 
katechezie, podczas każdej Mszy Świętej. Wszędzie powinny być one pociąganie do 
gorętszego kochania Boga (3). Po drugie - jednocześnie wskazuje Święty na zastępy 
dziecięcych rówieśników świętych i oddanych Bogu, aż po wzory ofiary z życia, które 
stanowią najpiękniejszy przykład ich wiary i ewangelizacji. Takich dziecięcych boha-
terów podawał Papież w swym nauczaniu bardzo wiele, traktując za najcenniejsze 
przykłady postępowania i wychowania dla współczesnych (4). Po trzecie - w konse-
kwencji niniejszej myśli wskazuje Święty na rangę Chrztu Św. dla życia dziecka, który 
zapoczątkowuje w nim początek przygody życiowej z Bogiem jako wzrost w wierze 
i apostolstwie we własnym środowisku życia. Posiada to fundamentalne znaczenie 
dla rozwoju duchowego dziecka, które przynosi dom i katecheza. Tak jak świętym 
dzieciom z Fatimy, Lourdes, La Salette, itp., którym Bóg nieprzypadkowo powierzył 
sprawy istotne dla ludzkości i Kościoła, tak poprzez rodziców i nauczycieli religii są 
oni przygotowywani do przyjaźni z Bogiem, co zadecyduje o całej ich przyszłości. Ów 
czas rozwojowy stanowi najpiękniejszy, najbardziej świeży, najbogatszy w nadzie-
ję, radość i pogodną ich przyszłość moment. I tego nie wolno im zabierać, bowiem 
wzrastanie w dojrzałości osobowej oraz wierze dokonuje się dzięki rozwijaniu w 
wychowaniu, zwanym też odpowiedzialnym rodzicielstwem, takich darów jak: ro-
zum, wola, otwieranie się na miłowane Boga i człowieka, na całe ich życie, które jest 
największym darem Bożego dziecięctwa (5). Po czwarte - w kształtowaniu u dziecka 
miłości do Chrystusa, jako podstawowego przykazania miłości, winno nierozłącznie 
występować wychowanie do miłości bliźniego, w pierwszej kolejności najbliższych, 
tj. rodziców i krewnych. Ów fundamentalny składnik Bożego przykazania miłości, 
który wyraża najważniejsze przykazanie, musi stale korespondować z umiłowaniem 
nade wszystko Boga po to, aby występował jako nieodłączny i zarazem bezwzględny 
element w pełnej formacji chrześcijańskiej, bez którego nie można wyobrażać sobie 
prawdziwego chrześcijanina. Święty zwraca uwagę na ów moment uwiarygodnia-
jący człowieczeństwo i bycie chrześcijaninem jako bardzo istotny w całym życiu i 
wychowaniu człowieka, zwłaszcza od jego najmłodszych lat. Przykazanie miłowania 
cechuje się wzajemnym stosunkiem-zobowiązaniem rodziców do swoich dzieci; jako 
wyraz wewnętrznej spójni rodziny, stanowi uwiarygodniającą ich postawę wiary na 
zewnątrz. Dziecko z tym najcenniejszym skarbem-wyposażeniem wyruszy na dalszą 
wędrówkę życiową do wszelkich społeczności pozarodzinnych, rówieśników oraz lu-
dzi różnych kategorii zawodowych, sytuacyjnych, rasowych, światopoglądowych, itp. 



ARTYKUŁY

15

Zdaniem Świętego - istotne w tym uformowaniu rodzinnym, potem szkolnym, jest 
wpojenie dzieciom poszanowania zasad wolności sumienia, religii, itp., co pozostanie 
w ich życiu dorosłym najpiękniejszym przymiotem wobec bliźnich (6). Po piąte - sta-
jemy bezpośrednio przed następnym, istotnym segmentem nauki Świętego dotyczą-
cym dzieci. Jest nim problem, który jako fundament dla „dorosłych jutra” stanowią 
nienaruszalne w każdej sytuacji ich godność, prawa i obowiązki. Odnosi je w całej 
rozciągłości do dzieci najmłodszych, a także nienarodzonych, co jest bezwzględnie 
obowiązujące w sumieniu i życiu wszystkich wierzących. Bez tegoż poszanowania 
nie będą narody na przyszłość w stanie zapewnić swojej bytowej pomyślności i roz-
woju. Jakież zatem perspektywy rysują się przed społecznościami i państwami, jeśli 
nie dbając o godność i podstawowe prawa dzieci nie okażą szacunku, nie będą re-
spektować zobowiązań wobec ludzi: niepełnosprawnych, starych i chorych, migran-
tów, mniejszości, różnych religii i przekonań światopoglądowych. Stosunek do naj-
młodszych, zwłaszcza tych nienarodzonych i najsłabszych, stanowi jakby barometr-
-miernik stopnia kultury humanistycznej społeczeństw, który wyraża się głównie w 
stosunku do życia ludzkiego, poziomu uspołecznienia oraz wiary. Zresztą prognozy 
na temat pomyślnej przyszłości człowieka, społeczności i kondycji Kościoła stanowią 
wyraz poszanowania człowieczeństwa, które jest dziś mocno zagrożone. Wymow-
nymi są słowa Świętego wygłoszone w ONZ : żaden kraj na świecie, żaden system 
polityczny, nie może myśleć o swej przyszłości inaczej, jak tylko przez wizję tych no-
wych pokoleń, które przejmą od swoich rodziców wielorakie dziedzictwo wartości, za-
dań i dążeń zarówno własnego narodu, jak i całej rodziny ludzkiej. Troska o dziecko 
jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecię-
cych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowie-
ka do człowieka (7). Po szóste - stajemy przed papieskim wymogiem, jaki stawia przed 
swoim Kościołem, a jest nim konieczność kształtowania dzieci i młodzieży do pełni 
rozwoju osobowego wraz z zamiłowaniem do świętości. Mogą takowe posłannictwo 
wobec nich nieść - żyjące w pełni człowieczeństwa i wiary - rodziny oraz wszelkiej 
postaci edukatorzy i wychowawcy. Jest to posłannictwo wszelkich społeczności, a 
zwłaszcza Kościoła. Z tym tematem-apelem Papieża przechodzimy do sprawy sze-
roko rozumianej strategii ewangelizacyjnej całego Kościoła wobec najmłodszych (8).

2. Zadania ewangelizacyjne Kościoła wobec dzieci
Zagadnienia wstępne. W ocenie Świętego jawi się potrzeba skutecznego dzia-

łania w obronie dzieci. U podstaw tegoż zadania stawia On świadomość, iż dziecko 
jest darem dla ludzi dorosłych, jego przyszłością, jaką ukazał światu sam Zbawiciel 
oraz - światłem dla naśladujących Jego Kościół, który winien przyjmować i troszczyć 
się o dzieci. Stąd czerpie Kościół życie nie z ludzkich środków i zasług, lecz z bezin-
teresownego daru Boga, jakim są dzieci. Ponadto dzieci pozwalają odkrywać doro-
słym prostotę świętości, bowiem żyjąc w niej budują Kościół i uczą doń dorosłych, 
zwłaszcza najbliższych. Do tej twórczej i bezcennej prawdy o dzieciach nawiązuje 
Święty wskazując na obowiązek podejmowania formacji chrześcijańskiej dzieci po-
legającej na uczeniu ich wiary, modlitwy i miłości do wszystkich. W związku z tym 
wzywa rodziców i wychowawców, by troszczyli się o formację dzieci w zakresie życia 
sakramentalnego, zwłaszcza Eucharystii i Pojednania. W tym też sensie jest wyrazi-
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cielem konieczności przeprowadzania mądrej akcji ewangelizacyjnej wobec dzieci 
i ich rodzin, która może się okazać niezwykle skuteczna i sugestywna. Wyrażać się 
ona będzie w szeregu zadań ewangelizacyjnych /duszpastersko-apostolskich/, jakie 
w obliczu licznych zagrożeń współczesności należałoby niezwłocznie podjąć (9). 

Ewangelizację /duszpasterstwo/ wobec dzieci można podzielić najogólniej na: 
zwyczajną i nadzwyczajną /specjalistyczną/; w zwyczajnej należałoby wyróżnić 
trzy ważne ogniwa-podmioty: rodzinę, parafię i szkołę. 

3. Ewangelizacja zwyczajna
Ewangelizacja w rodzinie. Celem ewangelizacyjnej, a zarazem najbardziej natu-

ralnej z racji przysługujących rodzinie praw i zobowiązań, misji rodziców wobec 
własnych dzieci będzie ich własna formacja oraz przygotowanie do pełnienia zadań 
wychowawczo-religijnych w swojej rodzinie. Papież zwraca w tej misji szczególną 
uwagę na podjęcie zadania uczenia wiary, modlitwy i miłości do bliźnich, w której 
najważniejszą sprawą jest stawanie się świadkami oraz katechetami. Tylko dzięki 
takiej wiarygodnej postawie może dokonywać się u dzieci inicjacja wiary, wprowa-
dzanie w krąg Bożych tajemnic, nauczenie wchodzenia z Nim w osobowy kontakt 
modlitewny oraz w misteria sakramentalne, które dokonują się na katechezach i 
w liturgii kościelnej. Bardzo istotnym w tym okresie jest wykształcanie w dziecku 
pozytywnego obrazu Boga na fundamencie wzajemności między rodzicami w róż-
nych sytuacjach codzienności, w której rodzice znajdą czas i konieczne dla rozwoju 
wiary wyciszenie oraz skupienie, jakie zagwarantuje wymagane dla tej relacji po-
czucie spokoju i klimatu bezpieczeństwa. Wraz z uczestnictwem rodziców w forma-
cji dziecka ma zaistnieć obieg dwóch podmiotów: objawiającego się i udzielającego 
dziecku Boga w procesie poznania i przyjęcia objawienia a zarazem wiary - jako 
obcowania oraz wejścia w życie dziecka udzielającego się Boga. Jest to bodajże prze-
łomowa i jednocześnie przesądzająca o przyszłości w życiu dziecka postawa zasad-
nicza, jaka uczy go umiejętności wkraczania w życie Boże poprzez akty modlitwy, 
kultu i świadczenia ofiarnej miłości wobec bliźnich. Jak uczy Święty - na takim tyl-
ko fundamencie można przekazywać prawdę o Bogu w sposób najskuteczniejszy i 
najbardziej trwały; taką szansę rodzice posiadają w bezpośrednich i autentycznych 
relacjach działających dla dobra, tworzących klimat bezpieczeństwa i świadczącym 
własnym oddaniem. Wtedy nawet wszelkie postacie dziecięcego antropomorfizmu, 
animizmu, magizmu, nie zniekształcą obrazu Boga-Miłości jako kogoś, kto zagraża 
przez nieokreśloność i brak ufności. Wówczas w centrum domowej katechezy wystą-
pi tajemnica Chrystusa-Osoby, do którego można w różnych sytuacjach życia zwra-
cać się, ufać i rozwijać twórczy kontakt. Zatem udział każdego wychowawcy wiary 
będzie decydującym ogniwem między Bogiem a dzieckiem, i takim pozostanie na 
przyszłość, zaś okresy liturgiczne, tj. Boże Narodzenie, Wielkanoc…, dają możność 
poznawać, ubogacać i potwierdzać epizody życia Jezusa na ziemi w sentencji Boga, 
który oddaje się człowiekowi w miłości przez całe życie. Jeśli dziecko nie dozna tego 
rodzaju inicjacji, będą w jego życiu dylematy, zaś w drastycznych i zaprzeczających 
tej wartości sytuacjach, nawet przez odrzucanie Boga (10).

Konsekwencją żywej i zdrowej postawy wiary dziecka są symptomatycznie wystę-
pujące: modlitwy spontaniczne, dziękczynienia, prośby, przeprosiny…, które bazując 
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na uprzednio posiadanej podstawie wewnętrznej upewnią dziecko w przekonaniu, 
że Bóg osobowy ich zawsze słucha, pomaga, jest przyjacielem, lecz z jedynym wa-
runkiem - należy w tej w postawie wiary oraz rozmodlenia umiejętnie Jego słuchać. 
Podobnie sprawa się ma z przeżywaniem Jezusa w Eucharystii, o czym wspomina 
jednoznacznie Dyrektorium o Mszach świętych z udziałem dzieci nr 8, kiedy w inicja-
cji sakramentalnej sprawdza się zasada „wierności Bogu i człowiekowi”, tj. huma-
nizm, który czerpie z rodziny i przenosi się na szersze społeczności w: działaniach 
we wspólnocie, umiejętnościach-gestach serdeczności, słuchania, przebaczania, by-
cia wdzięcznym, rozumienia symboliki chrześcijańskich rytów, celebracji uczt-ob-
chodów świąt w roku kościelnym, podczas rodzinnych uroczystości, itp. Wszystko 
to może ukształtować katecheza rodzinna bazująca na miłości i świadectwie prawd 
wiary oraz moralności (11).

Ewangelizacja w parafii. Poprzez inicjację religijną w rodzinie dziecko wprowa-
dzane jest we wspólnotę parafialną, która dokonuje się w coniedzielnej Mszy św., 
zwłaszcza w obrzędach liturgii Słowa wraz z homilią, które nie trudno mu skojarzyć 
z rodzinną katechezą, czytaniami Biblii z rodzicami, przygotowaniami do I Komunii 
oraz praktykami pierwszych piątków miesiąca. Wtedy dziecku łatwo odnaleźć się na 
katechezie szkolnej, w nabożeństwach majowych, czerwcowych, październikowych, 
roratach, drodze krzyżowej, itp., do których przeżywania dostało podstawy w gronie 
rodziny. Za sugestią Papieża oraz wytycznych z Dyrektorium o Mszach św. z udziałem 
dzieci można łatwiej formować w nich postawę eucharystyczną, która winna być peł-
na, tj. świadoma i czynna, a następnie - zaangażowanie w szereg modlitw oraz miste-
riów mistagogii chrześcijańskiej. Istotne składniki tegoż procesy stanowią katechezy 
rodzinno-parafialne, czynne postawy oraz świadome zachowania wobec obrzędów, 
rozumienie ważkich gestów pozdrowień, uwielbień, milczenia, właściwych pozycji 
ciała oraz dyspozycji wewnętrznych, oczywiście przy zastosowaniu w tej formacji za-
sady „wierności Bogu i człowiekowi”, która uwzględnia zdolności percepcyjne dziec-
ka. Proces ten może niezawodnie uwydatniać zaangażowanie wspólnot oraz świa-
dectwo wiary rodziców i katechetów. Wtedy też możliwą staje się formacja adwen-
towa i wielkopostna oraz wymowna apostolskość, która przejawia się w dyspozycji 
niesienia pomocy charytatywnej wraz z uwrażliwianiem dziecka na nadzwyczajne 
sytuacje życia człowieka , tj. odwiedzanie oraz duchowa pomoc ludziom chorym i 
biednym, zbieranie dóbr materialnych oraz pieniędzy dla poszkodowanych, itp. (12). 

Ewangelizacja w szkole. Jest to trzecie, istotne ogniwo formacji religijnej dziecka, 
która przebiega na podstawie katechezy, zaś celem jej jest poprawne przeżywanie, 
odczuwanie i doświadczanie Boga. Konieczne do tego będzie nie tylko odpowiednie 
przygotowanie rodziców i wychowawców, lecz uzgodnienie pomiędzy nimi wpływów 
wychowawczych w duchu dopełniającej się wzajemnie współpracy. Istotnym pozosta-
je, aby środowisko to nie było tylko miejscem jedynego przyswajania wiedzy w ogó-
le, lecz skuteczną wspólnotą formowania właściwych postaw, przeżyć i wyobrażeń, 
zwłaszcza kształtowania dyspozycyjności i praktycznego angażowania się do wymo-
gów wiary na co dzień. Wraz z ukierunkowywaniem przeżyć i wiedzy o Bogu, należy w 
tym procesie dawać dzieciom możliwość odkrywania Boga Stwórcy i zarazem Zbawcy 
jako osoby w ich życiu, działaniu i relacjach z drugimi. Jest to proces ureligijnienia 
ich egzystencji, budzenia w jej przejawach odkrywczego zachwytu oraz woli Bożej, 
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wobec której winno się ono dać prowadzić w dalszej wędrówce, gdzie najszczytniej-
szym momentem-przystankiem zjednoczenia z Bogiem będzie coniedzielna Msza Św. 
Potem wszelkie akty wiary, modlitwy, kult i różne doświadczenia winny przebiegać 
w tej sentencji jednoczenia się z Promotorem-Chrystusem. Dlatego okres przedszkol-
ny i następujący w swych niezbywalnych treściach-aktach okres szkolny, decydują o 
całożyciowej wierze człowieka. Owocność katechezy szkolnej i wspomagającej ją ro-
dziny zależy zatem od świadectwa członków Kościoła domowego i parafialnego (13). 

4. Ewangelizacja nadzwyczajna /specjalistyczna/
Na bazie posługi zwyczajnej należy stawiać formację specjalną oraz wyodręb-

nianą zeń specjalistyczną. Miejscem i zarazem szkołą będą zalecane przez Świętego 
dziecięce ruchy, stowarzyszenia, zrzeszenia działające w parafiach równolegle do 
tych dla młodzieży i dorosłych. Winny one zrzeszać dzieci odznaczające się pogłę-
bioną już formacją, która wymaga specjalnego charyzmatu oraz zamiłowania do ży-
cia wspólnotowego i działania z innymi. Znane są ruchy oazowe Dzieci Bożych, Dzieci 
Maryi, Krucjaty Eucharystycznej i Służby Ołtarza, Kół Różańcowych, zespoły scholi 
kościelnej, itp., którym patronował z dużym zaangażowaniem w swojej archidiecezji 
Karol Wojtyła. Podobnie wspierał ją już jako Papież podczas pielgrzymek do Ojczy-
zny. Były to różnego typu rodzinne ruchy formacyjno-religijne, takie jak: Domowy 
Kościół, Katechumenat, Ruch Nazaretański, Stypendia Nowego Tysiąclecia, itp., które 
posiadają wielkie walory wychowawcze, doświadczeniowo - aktywizujące, apostol-
skie, propagujące dla dzieci na żywo lub w mediach katolickich czasopiśmiennictwo i 
literaturę religijną, których istnienie i programy dla dzieci były na uwadze w Jego na-
uczaniu oficjalnym, podczas audiencji, w homiliach i na katechezach. Nie stronił też 
od spotkań osobistych i wymiany serdeczności z najmłodszymi, których ustawicznie 
bronił tam, gdzie ich kraje trawiły wojny czy kataklizmy. Był też niezrównanym orę-
downikiem nienarodzonych, przeciwnikiem wszelkich manipulacji, patologii nad 
życiem i zdrowiem matek oraz - „donośnym głosem” w obronie życia i potrzebie for-
macji duchowej dzieci niepełnosprawnych. Zresztą osobiście nawiedzał różnorodne 
Domy Opieki oraz nawoływał do organizowania specjalistycznej akcji medycznej, 
psychologicznej i duszpasterskiej w krajach misyjnych. W swoich licznych orędziach 
pasterskich i spotkaniach ze światem polityki, organizacji pozarządowych oraz akcji 
humanitarnych wzywał przy każdej nadarzającej się okazji do ochrony dzieci przed 
wszelką patologią, zwłaszcza zagrażającym rodzinom patologiom ze strony ruchów 
feministycznych, aborcyjnych, genter, LGBT+, itd. Zresztą znane są liczne wystąpie-
nia publiczne Świętego na całym świecie, orędzia, katechezy, homilie, które broniły 
dzieci z rodzin rozbitych, patologicznych, często doświadczających skrajnych sytu-
acji, tj. konfliktów z prawem, alkoholizmu, narkomanii, prostytucji dziecięcej, han-
dlu dziećmi, skutków emigracji, wykorzystywania ich do zbrojnych konfliktów, itd. 
Odnośnie tych kategorii poszkodowanych stawał Papież w zdecydowanej obronie 
oraz zalecał specjalne dzieła ewangelizacyjno-misyjne, wzywał do obrony narusza-
nych wobec nich praw: do życia, godnej egzystencji oraz wychowania i edukacji oraz 
- bezwzględnego obowiązku miłości Boga i człowieka, jakich zaspokojenie przed-
kładał w zadaniach Kościoła i społeczeństwa wobec dziecka (14). Jednocześnie 
wskazywał na odpowiednie przygotowanie specjalistycznej ewangelizacji poprzez 
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właściwą formację duszpasterzy oraz wspomagających wolontariuszy-apostołów, 
którzy tworzyliby w tym dziele możliwie wszechstronną oraz zorganizowaną po-
moc materialną i duchową tym dzieciom, środowiskom, a nawet całym krajom (15). 

Dodajmy, że jako pokłosie papieskich apeli i zarazem odzewu nań Kościoła są dziś 
w Polsce upowszechniające się postacie specjalistycznej ewangelizacji, m. in.: para-
fialne świetlice z szerokim zakresem kółek zainteresowań, gdzie dzieci z biednym i 
zaniedbanych rodzin mogą realizować swoje pragnienia i potrzeby w godziwie spę-
dzanym czasie wolnym; zbiórki środków potrzebnych na akcje wakacyjne do miejsc 
rekreacyjnych, rekolekcyjnych i sanktuaryjnych; stypendia edukacyjne, terapeutycz-
ne zajęcia i warsztaty dla rodzin trudnych i biednych; organizowanie na poziomie 
dekanalno-diecezjalnym odpowiednich integracyjno-formacyjnych turnusów, z któ-
rych mogą korzystać dzieci z parafii wiejskich i małomiasteczkowych, itp. Wachlarz 
takich możliwości i inicjatyw wciąż rośnie; zbiera swoje piękne efekty tam, gdzie było 
to jeszcze do niedawna niemożliwe, a to dzięki rozwojowi zastępów wolontariuszy i 
akcji pomocy materialnej temu służących. Można rzec, iż zasiane przez Papieża dzieło 
ewangelizacji wobec dzieci wydaje w polskiej rzeczywistości coraz szersze i wszech-
stronniejsze kształty opieki humanitarnej i zarazem ewangelizacyjnej (16).

Zakończenie
W obliczu wciąż pojawiających się rewelacji dotyczących nowych teorii i praktyk 

prokreacyjnych, wychowawczych oraz tematów odnośnie płciowej tożsamości czło-
wieka i jego teleologii, warto zawsze przypominać oczywistą dla każdego chrześci-
janina naukę Świętego na temat dziecka, którą oparł na Przekaźnikach Objawienia 
oraz na współczesnej doktrynie społecznej Kościoła. Jak uczy obserwacja w sprawie 
stylów życia współczesnych ludzi, rodzin i społeczności, jest to nauka w dzisiejszej 
rzeczywistości wielu krajów, nawet w Polsce, podważana i atakowana. Są to symp-
tomy „cywilizacji śmierci”, które dotykają Polaków z różnych i najmniej nieoczeki-
wanych stron. Przywykli zatem wierni do Bożego Ładu w dziedzinach ludzkiego 
dzieciństwa, do którego należy odnosić się w teorii jednoznacznie, zaś w praktyce, 
w sposób zdecydowanie zorganizowany, bowiem wciskają się coraz bardziej pro-
wokacyjnie w sfery rodzinne, szkolne, środowiskowe i ogólnokrajowe oraz roszczą 
sobie prawo do narzucania innym swojego bezładu i podporządkowywania się jego 
patologiom. Owe ideologie są z punku zdrowej logiki, szczególnie chrześcijańskiej 
wiary i moralności, wielce destrukcyjne.

 W krótkim i z reguły znanym wykładzie Papieża dotyczącym wartości-godności 
oraz fundamentalnego prawa dziecka do życia, wychowania w normalnej rodzinie i 
w parafialno-lokalnych środowiskach jego egzystowania, widać klarowność i zara-
zem niezbywalność uprawnień dziecka oraz konieczność ich przestrzegania ze stro-
ny różnych społeczności, jakie zapewniałyby jemu szczęśliwe dzieciństwo i pełnię 
rozwoju. Wszystko to ma gwarantować dzieciom, rozumiany w duchu chrześcijań-
skim, grunt dla rozkwitu ich człowieczeństwa, i to na całej skali hierarchii warto-
ści: poczynając od wartości biologicznych - kończąc na etosie wiary i moralności, w 
której winny jako Boże dzieci dojrzewać /Cz. I/. Aby tak się stawało, przedstawiał 
Święty strategię ewangelizacyjną wobec dzieci, zarówno w postaci zwyczajnej oraz 
w podejmowanych często formach nadzwyczajnych, w tym - specjalistycznych /Cz. 
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II/. Patrząc krytyczne na prezentowaną przez Papieża pedagogię, można wyraźnie 
dostrzec, iż domagał się uprzedzającej i dopełniającej strategii wobec - mocno za-
grożonej dziś pozycji - dzieci nienarodzonych. I o tym też chcielibyśmy z kolei przy-
pomnieć, gdyż był i nadal pozostaje Święty, ale już z „Okna Bożego”, niezrównanym 
ich obrońcą. Nie bez powodu został nazwany Papieżem ludzkiego życia i rodzin.

Słowa kluczowe: Jan Paweł II a dzieci; ewangelizacja zwyczajna w: rodzinie, pa-
rafii, szkole; ewangelizacja nadzwyczajna /specjalistyczna/.

 
Summary:
A child in the teaching of Saint John Paul II
In the face of emerging „revelations” about new theories and practices of pro-

creation and education, as well as man’s sexual identity and teleology, it is always 
worth recalling the Saint’s obvious teaching on the child, which he based on the So-
urces of Revelation and on contemporary social doctrine of the Church. Following 
observation of the lifestyles of modern people, families and communities, this kind 
of teaching is being undermined and attacked in many countries, even in Poland. 
These are the symptoms of the „civilization of death” that affect Poles from different 
and least expected sides. Thus, the faithful got used to God’s Order in the domain 
of human childhood, which should be interpreted unambiguously in theory. Howe-
ver, in practice and in an organized way, harmful ideologies are being forced more 
and more provocatively into family, school, environmental and national spheres and 
claim the right to impose their disorder and pathologies. These ideologies are very 
destructive from the point of view of logic, especially for Christian faith and morality.

In the short and generally known Pope’s lecture on dignity and the child’s funda-
mental right to life, to be brought up in a normal family and in local parish commu-
nities, one can see the clarity and inalienability of the child’s rights and the need to 
respect those rights by various communities that would ensure its happy childhood 
and full development. All this is to provide children with the basics to fully develop 
their humanity, considering the whole scale of the hierarchy of values: from biologi-
cal values to the ethos of faith and morality, in which they should mature as children 
of God /Part I/. To make it happen, the Saint presented the strategy of evangeli-
zation towards children, both in the ordinary and extraordinary forms, including 
specialist ones /Part II/. Looking critically at the pedagogy presented by the Pope, 
one can clearly see that he demanded a pre-emptive complementary strategy for the 
unborn children, who are currently at risk. And we would like to remind you of those 
(unborn) children, because the Saint was and still remains their protector, though 
now he does so from „God’s Window”. Not without reason he has been called the 
Pope of human life and families.

Keywords: John Paul II and children; ordinary evangelization in: family, parish, 
school; extraordinary / specialist evangelization.

Przypisy:
Zob. bardzo obszerną literaturę przedmiotu z zakresu nauk antropologicznych 

i społecznych, które ten temat dokładnie analizuje, np.: Dziecko. [w:] Encyklopedia 
Katolicka. T. IV. Lublin 1983, k. 501 i n.
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Zob. Jan Paweł II, Dzieci w sercu Kościoła, OR (pol) 1994, nr 11, s. 35; tenże, List do 
dzieci w Roku Rodziny, Watykan 1994, s. 8.

Zob. Jan Paweł II, List do dzieci, s. 8; tenże, Wybierajcie Chrystusa jako swojego Mi-
strza i Zbawiciela. [w:] tenże, Nauczanie papieskie III/1. Poznań 1980, s. 153 i n.

Zob. Jan Paweł II, Dzieci w sercu Kościoła, OR (pol) 1994, nr 11, s. 35 i n; por. Anto-
logia: Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Red. J. Żukowicz, Kraków 1986; T. Borutka, 
Zadania społeczne laikatu, Bielsko-Biała 1996, s. 127 i n.

Zob. Jan Paweł II, List do dzieci, s. 11; tenże, Wybierajcie Chrystusa jako swojego 
Mistrza i Zbawiciela, s. 154 i n.

Zob. Jan Paweł II, Szkoła katolicka w służbie wszystkim ludziom, OR (pol) 1994, nr 5, 
s. 6; por. T. Balicki, Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II, Kraków 2000; T. 
Borutka, dz. cyt., s. 126 i n.

Zob. Jan Paweł II, Na forum pokoju i sprawiedliwości. [w:] tenże, Nauczanie społeczne 
1978-1979. T. II. Warszawa 1982, s. 320; tenże, Społeczeństwo ma obowiązek kochać dzieci, 
OR (pol) 1994, nr 1; por. T. Borutka, Dziecko uśmiech nieba na ziemi, Kraków 1995, s. 11.

Zob. Jan Paweł II, Dzieci w sercu Kościoła, s. 35; por. T. Borutka, Dziecko uśmiech 
nieba na ziemi, s. 127 i n; M. Wolicki, Wychowanie do wartości, Wrocław 1999.

Zob. Jan Paweł II, Dzieci w sercu Kościoła, s. 36; por. T. Borutka, Dziecko uśmiech 
nieba na ziemi, s. 55-56; S. Chrobak, Koncepcja wychowania personalistycznego w na-
uczaniu Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Warszawa 1999.

 Zob. Jan Paweł II, Dzieci w sercu Kościoła, dz. cyt.; KDK 48 /Vaticanum II, Konsty-
tucja Gaudium et spes - 1965/; por. F. Coudreau, Dziecko wobec problemu wiary, Londyn 
1967; A. Długosz, Dzieci duszpasterstwo. [w:] Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. 
Kamiński, Lublin 2006, s. 229.

 Zob. Jan Paweł II, List do dzieci, dz. cyt.; EN 75 / Paweł VI, Adhortacja Evangelii nun-
tiandi - 1975/; por. F. Coudreau, dz. cyt., s. 65 i n; R. Pomianowski, Cz. Walesa, Dziecko: 
Rozwój religijny. [w:] Encyklopedia Katolicka, dz. cyt., k. 529-533; Rodzina w nauczaniu 
Jana Pawła II, Kraków 1990.

 Zob. KL 14, 19, 35 /Vaticanum II, Konstytucja Sacrosanctum Concilium - 1965/; Dy-
rektorium o Mszach Św. z udziałem dzieci, nr 12-14, 22, 40 i n.

 Zob. Jan Paweł II, List do dzieci, s. 11 i n; tenże, Szkoła i parafia „warsztatami” dla 
młodzieży. [w:] tenże, Nauczanie papieskie III/1, 1980, s. 213 i n; tenże, Szkoła katolicka 
w służbie wszystkim ludziom, OR (pol) 1994, nr 15, s. 19; por. J. Kraszewski, Katecheza 
w rodzinie, w szkole i w parafii, Horyzonty Wiary 2000, nr 3, s. 19-30; Z. Marek, Bóg 
w przedszkolu i szkole. Zarys katechezy przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Kraków 2000.

 Zob. Antologia: Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II, dz. cyt.; tenże, Dzieci w sercu 
Kościoła, s. 36; tenże, Społeczeństwo ma obowiązek kochać dzieci, s. 18; tenże, Przemó-
wienie w UNESCO, 02.06. 1980 /mps/.

 Zob. znane są akcje polskiej Caritas, Dzieła III-tysiąclecia, Pomocy Kościołowi w 
Potrzebie, Akcji Charytatywnych na rzecz Polaków na Wschodzie, itp.

Zob. Jan Paweł II, List do dzieci, s. 11 i n; tenże, Narody świata i cały Kościół patrzą 
w stronę rodziny, OR (pol) 1994, nr 2, s. 16; tenże, Społeczeństwo ma obowiązek kochać 
dzieci, s. 18; por. A. Długosz, dz. cyt., s. 229-231; M. Jadczak, Dziecięce grupy parafialne 
dopełnieniem katechezy szkolnej, Studia Theologica Varsaviensia 2000, nr 2. S. 215-224.
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Prof. dr hab. Zbigniew Narecki – KUL JPII w Lublinie  

Kościół w Polsce a gender: refleksja 
antropologiczna

 

/Wstęp/ Czym jest ideologia gender. ; Gender w pryzmacie antropologii biblijno-
-teologicznej: / Fundamentalne tezy antropologii chrześcijańskiej (1-3); / Główne tezy 
ideowe i praktyczne implikacje gender:  Główne tezy ideowe; Implikacje praktyczne: 
założenia ogólne; droga ludzkiej seksualności; skutki osobowe i społeczne; konsekwen-
cje kulturowo-duchowe. ; Kościół wobec ideologii i praktyk gender. Zakończenie. Sło-
wa kluczowe. Przypisy.

Wstęp
Spotkać dziś można wiele opinii społecznych dotyczących gender oraz podejmo-

wanej przez zwolenników tej ideologii działalności. Problem leży w tym, iż zdecydo-
wana większość ludzi, nawet tych wierzących, nie wie lub mało zna, czym ona jest, 
a tym bardziej nie wyczuwa związanych z nią niebezpieczeństw. Jest zbyt wąskie 
grono osób, zwłaszcza duszpasterzy, wychowawców i rodziców, które próbuje zaj-
mować konstruktywne wobec tej ideologii stanowisko, niemniej jednak przeważają 
ci, którzy traktują ją za pewną, z reguły dość niedorzeczną oraz przemijającą modę, 
jaką należy zlekceważyć. Tymczasem ideologia ta od kilku lat znajduje sobie na wo-
kandach publikatorów, w wielu środowiskach, dziedzinach ludzkiego życia oraz 
działalności, także w Polsce, swoją stałą pozycję. Wciska się w różne struktury życia 
społecznego, instytucji kulturalno-oświatowych, służb pomocowych i zdrowotnych, 
samorządowych oraz politycznych. Szczególnie może niepokoić obecność i dzia-
łania jej agend czy kadrowych przedstawicieli na terenie placówek edukacyjnych, 
ośrodków medialnych i organizacji pozarządowych, które jawnie promują równość 
pomiędzy wieloma orientacjami seksualnymi na coraz częstszych, bardziej prowo-
kacyjnych paradach oraz zrzeszających różne kategorie młodych w organizowanych 
na terenie większych miast manifestacjach, itp. Daje się ostatnimi laty zauważyć dość 
prowokacyjne działania tych „mniejszości” wobec ludzi wierzących, które nawołują 
do tzw. samostanowienia, przyznawania im równości praw i swobód obywatelskich 
na wielu polach życia publicznego. Spotyka się to z coraz silniejszą reakcją polskiego 
społeczeństwa. Ów konfliktogenny i obcy od strony ideowo-kulturowej i antropolo-
giczno-społecznej fenomen staje się coraz bardziej niepokojący dla ogółu obywateli 
i rodzin w Polsce, które żyją od pokoleń w określonej tradycji historycznej i narodo-
wo-religijnej. Wyjątkowo niepokoi ich agresywna postawa wobec chrześcijańskiej 
wiary i wartości ogólnoludzkich, rodzinnych i narodowo-kościelnych. Stajemy więc 
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przed potrzebą pogłębienia refleksji i określenia ogólnej strategii działania wobec 
zjawiska, które niesie z sobą - w warunkach postępującej laicyzacji oraz konsump-
cjonizmu Europy - w warstwie antropologii i praktyki ideologia gender. Obecny jej 
przejaw stanowi ostentacyjne manifestowanie w sferze własnej seksualności, którą 
propagują na paradach w polskich miastach młodzi spod znaku LGBT+.

1. Czym jest ideologia gender 
Najogólniej mówiąc - zapoczątkowała już w 1968 roku, zaś oparta na neomark-

sistowskich hasłach, antropologiczna alternatywna dla chrześcijaństwa, gdyż od-
rzucająca Boga i Dekalog, to sławetna genterowa idea kulturowa, którą zaczęły pro-
pagować radykalne ruchy feministyczne i towarzysząca im rewolucja obyczajowa 
przejawiająca się m. in. w: muzycznym rocku, stylu życia (dzieci-kwiaty), kwestiach 
ekologizmu, itp. Szczególnie uwidacznia się ona w płaszczyźnie ludzkiej płciowości, 
tj. w swawolnym wyrażaniu własnej seksualności. Najogólniej gender promuje za-
sady całkowicie sprzeczne z obecną rzeczywistością obyczajową, z religijnym poj-
mowaniem natury człowieka uważając, iż płeć biologiczna człowieka posiada wy-
łącznie charakter kulturowy. Znaczy to, iż można ją sobie w zależności od potrzeb 
psychicznych człowieka - jako społecznie akceptowaną i prawnie potwierdzaną 
- wybierać. Zatem ustalony porządek natury człowieka wraz ze społeczno-religijny-
mi postaciami jego wyrażania, rozrodu i doskonalenia człowieka są reliktami, któ-
re można odrzucać. Natomiast dotychczas uważane za patologie dewiacje płciowe 
czy seksualne zachowania takie jak: homoseksualizm (geje i lesbijki), biseksualizm, 
transseksualizm, heteroseksualizm… - stają się związkami normalnym i co stwarza 
podstawę do zakładania jednopłciowych „małżeństw”, a następnie - adoptowania i 
wychowywania w nich dzieci. W ramach gender jest prawo do tzw. reprodukcji, tj. 
zmiany płci, patologii prokreacyjnych (antykoncepcja, aborcja, eksperymenty gene-
tyczne, klonowanie, in vitro), a nawet eutanazji. W swojej radykalnej postaci traktuje 
się tam płeć biologiczną jako przemoc natury wobec człowieka, z której trzeba się 
radykalnie wyzwolić po to, aby zyskać „prawdziwą, niczym nieskrępowaną wolność”. 
Sprawa ta dotyczy szczególnie tym prawem skrępowanych kobiet, które w tzw. płci 
kulturowej zyskują wyzwolenie od degradującej ich prokreacji. Jeśli kobiety tego 
rozwodowego zniewolenia pozbędą się, dokonają swoistego oswobodzenia z ucisku, 
co ich rozwinie i uszczęśliwi.

Już z powyższego oglądu widać wręcz niedorzeczną, bowiem sprzeczną z pra-
wem Bożym, tj. naturalnym i moralnym, głęboko destrukcyjną w porządku indywi-
dualnej tożsamości osobowej człowieka, jego życia i relacji rodzinno-społecznych 
oraz rozwoju i religijno-eklezjalnego uświęcenia…, absurdalną ideologię, która stale 
zyskuje „w ateistycznych społecznościach dobrobytu” swoją pozycję i prawa. Cho-
roba ta trawi i pustoszy w całej stali hierarchii wartości kraje Europy Zachodniej, 
Ameryki Północnej, itd. Z tej racji warto przyjrzeć się dokładniej jej antropologii. 

2. Gender w pryzmacie biblijno-teologicznej antropologii 
Fundamentalne tezy antropologii chrześcijańskiej 
(1) Wedle biblijnego opisu stworzenia istotą człowieczeństwa pozostaje to, iż zo-

stał stworzony przez Boga mężczyzną i kobietą. Owa dwoistość płciowa, którą Bóg 
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dał, jest istotna dla bycia człowiekiem: mężczyzną i niewiastą stworzył ich /Rdz 1, 
27/. On i ona są to usankcjonowane przez Stwórcę dwa wzajemnie dopełniające i 
ubogacające „sposoby” bycia człowiekiem, które są sobie nawzajem równe, tzn. ża-
den z nich nie jest ani lepszy, ani gorszy. Bóg w Trzech Osobach Ojca, Syna i Ducha 
Świętego to Twórca kosmosu, a z nim także człowieka pojmowanego w liczbie mno-
giej, który ukonstytuował jako mężczyznę i kobietę oraz polecił im rozmnażać się 
i panować nad stworzeniem. Było to w zamierzeniu celowo niedokończone dzieło 
stworzenia kosmosu, które Bóg powierzył obojgu. Znaczy, iż należy w tym sformuło-
waniu Biblii, która nie jest ludzkim wymysłem, lecz podarowaną przez Boga ludziom 
po wszech czasy księgą mądrości, położony jest nacisk na płciowość i cielesność wy-
rażoną w zróżnicowaniu płci. Te dwie równe w godności i wartości, wzajemnie ubo-
gacające i uświęcające się „twarze” człowieczeństwa urzeczywistniają się w zróżni-
cowaniu płciowym, które znajdują odwzorowanie w wewnętrznym bogactwie życia 
Bożego, zaś odzwierciedlone w ich cielesno-duchowej sferze. Z lektury Księgi Rodza-
ju o stworzeniu przez Boga w Trójcy wypływa także chrystologiczny sens bycia czło-
wiekiem w dwoistości płciowej i cielesnej. Jest nim - we wzajemnych relacjach czło-
wieka oraz jego wszelkich społeczności - miłość, która ich obojga dopełnia i dosko-
nali we wzajemnym uświęcaniu się poprzez naśladowanie Boga-Miłości. Zatem owo 
zróżnicowanie człowieka jest wpisane istotowo w Boży plan stworzenia, co więcej, 
w tajemniczy i głęboki sposób odwzorowuje naturę i życie Trójjedynego Boga.

(2) Konsekwencją tezy wyjściowej jest biblijne sformułowanie, iż nie dobrze było 
stworzonemu mężczyźnie pozostawać samemu pośród innych i różnych jemu stwo-
rzeń. Aby sprostać samotności mężczyzny, Bóg stworzył nie drugiego, identycznego 
mężczyznę, lecz kobietę, której zaistnienie zupełnie go usatysfakcjonowało. Dawało 
to możliwość tworzenia razem tajemniczej wspólnoty na zasadzie wzajemnej po-
trzeby, do której należy dojrzeć i stać się odpowiedzialnym po to, aby owa relacja 
stała się owocna i kreatywna dla ich dwojga, czyniła w pełni człowiekiem. Mając 
tę „drugą połowę” mogli oboje sprostać samotności, pokonać we wzajemności próg 
obcości świata, nawiązywać z satysfakcją więź ze stworzeniem, nawet z samym Bo-
giem, pomimo faktu, iż byli wówczas w raju. To odszukanie własnej tożsamości we 
wzajemnej miłości stało się bodajże najważniejszym spełnieniem dwojga, którzy są 
tak do siebie podobni a zarazem bardzo odmienni. Stajemy tutaj przed podwalinami 
tajemnicy związku, jaki zaistnieje w Nowym Przymierzu między Ludem Wybranym 
a Kościołem, ich związku sakramentalnego, w którego pryzmacie płciowość i ciele-
sność obojga jawią się jako dar oraz zobowiązanie, gdzie liczy się używanie rozumu 
i umiejętne kierowanie się w życiu moralnymi wartościami (1). 

(3) Biblijno-teologiczny przekaz o stworzeniu człowieka jest klarowny: stworzo-
ny mężczyzną i kobietą człowiek wyraża odmienność cielesną w sferze psychicznej 
i duchowej, którą uświadamia sobie, kim naprawdę jest w spotkaniu z płcią prze-
ciwną. Oboje poszukując siebie i potrzebując się nawzajem, odnajdują się i rozpo-
znają, rozpoczynając wspólne życie. W zjednoczeniu tym jako przejawie „owocu” ich 
obopólnej miłości, odwzorowują naturę Boga-Miłości. Zatem ich płciowość jako dar 
Boga oraz integralny element Jego stwórczego planu zyskuje w Nowym Przymierzu 
nowy wymiar sakramentalny, jaki obrazuje relacja Kościoła wobec Ludu Bożego. Ni-
niejsze przekazy w żaden sposób nie mówią o dominacji jednej płci nad drugą, o 
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podległości kobiety względem mężczyzny; innymi słowy - nie oznacza to męskiej 
hegemonii i dominacji ani przymusu z jego strony, lecz wyraża odpowiedzialność 
za kobietę i „owoc” wspólnej miłości, tj. dzieci. Analogicznie należy tutaj rozumieć 
panowanie nad stworzeniem i światem, które powierzone człowiekowi oznacza za 
nie odpowiedzialność. W sposób zdecydowany jest tu wyrażona fundamentalna 
prawda, którą można dziś określić mianem ekologicznej, gdzie płeć nie jest czymś, 
co człowiek nabywa albo się uczy, lecz to, co otrzymuje. Współczesna nauka orze-
ka jednoznacznie, iż jest ona określona na poziomie „oprogramowania” genomu, co 
znaczy, że nie można jej wybierać czy też modelować przez różne czynniki. Staje się 
ona już w chwili poczęcia dziecka, tj. od momentu otrzymanej przez Boga duszy nie-
śmiertelnej, nie podlegającym żadnej determinacji lub zmianie faktem (2). 

3. Główne tezy ideowe i praktyczne implikacje gender
W świetle zaprezentowanych powyżej tez chrześcijańskiej antropologii jawi się w 

całej okazałości treść ideologii gender, która jest ich wyraźnym zaprzeczeniem. Tezy 
te przedstawimy w postaci syntetycznie zakreślonej teorii, a następnie wynikających 
zeń - w różnych płaszczyznach ludzkiego życia i działalności - praktycznych implikacji.

4. Główne tezy ideowe
Pierwszym aksjomatem gender jest minimalizacja, wręcz eliminacja, płci biolo-

gicznej człowieka. Jest w człowieku sprawą drugorzędną, przypadkową, która nie 
powinna determinować rozumnego i psychicznego przeżywania tożsamości płcio-
wej. Stanowi wynik przypisywanej przez społeczeństwo roli czy stereotypu, który 
osoba zainteresowana określa lub wybiera. W związku z tym, życie płciowe człowie-
ka nie podlega żadnym prawom i normom, gdyż staje się rzeczywistością absolutnie 
autonomiczną i radykalnie, wręcz całkowicie, oddzieloną od funkcji prokreacyjnej 
człowieka; dlatego można tożsamość płciową swobodnie, z możliwością ciągłej od-
miany orientacji, zmieniać lub zamieniać. 

Z powyższej zasady konsekwentnie wywodzi się drugi aksjomat gender. Jest nim 
likwidowanie różnic płciowych, które stoją na przeszkodzie - lansowanej przez 
twórców ideologii - równości, wolności i samostanowienia. Dziać się to ma poprzez 
tzw. feminizację mężczyzn i maskulinizację kobiet. W imię marksistowskiej idei 
walki klas kobiety winny tą drogą wyzwalać się spod „panowania” mężczyzn oraz 
dążyć do równouprawnienia w wielu płaszczyznach życia i aktywności, zwłaszcza 
emancypacji zawodowej. W konsekwencji tegoż dążenia należy usuwać krępujące je 
i zarazem dyskryminujące obciążenia prokreacyjno-macierzyńskie. W tym kontek-
ście życie płciowe i seksualne kobiet - wyzwolonych spod wielowiekowych determi-
nant natury i wynikających zeń tradycji społeczno-kulturowych i norm religijnych - 
powinno zostać oddzielone od prokreacji, funkcjonować oddzielnie i autonomicznie 
w głównym celu realizacji popędów i zaspokajania własnych satysfakcji. Tożsamość 
płciowa winna zostać zepchnięta do sfery osobistych wyborów i planów życia; jako 
wartość drugorzędna nie może stać na przeszkodzie w zakładaniu przelotnych, za-
leżnych od własnych kaprysów, relacji partnerskich. W zależności od sytuacji, mają 
być one tylko doraźne, krótkotrwałe i zmienne, jakie nie zagrożą wolności osobistej 
partnerów. Stąd też do prywatnej decyzji jednostki zależy przyjmowanie najbardziej 
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optymalnej dlań i satysfakcjonującej orientacji seksualnej, którą można dowolnie 
zmieniać lub modyfikować w każdej chwili i niezależnie od obiektywnych konse-
kwencji. Zostaje w ten sposób zachwiany, wręcz totalnie obrócony, porządek natury 
wyznaczający integralność i tożsamość płciową narodzonego człowieka. Role, po-
stawy i zachowania mężczyzn oraz kobiet będą oparte nie na prawach biologii, ale 
ulegać dalszemu rozwojowi i doskonaleniu wskutek procesu dojrzewania. Można je 
zatem modyfikować lub zmieniać przez czynniki kulturowo-społeczne i obyczajowe. 
Taka koncepcja ludzkiego samostanowienia się dopuszcza się jawnego parodiowa-
nia Bożych praw tajemnicy życia i zróżnicowania płci.

Przed wskazaniem na praktyczne implikacje gender, warto przedstawić - w pry-
zmacie chrześcijańskiej antropologii - ogólną ocenę skrajnej jej postaci queer. Przede 
wszystkim konieczny jest tutaj powrót do problemu prawdy obiektywnej, gdyż tylko 
taka gwarantuje rzeczywiste istnienie i odrodzenie człowieka na „Boży obraz i po-
dobieństwo”. Jako ewidentnie kwestionująca Boga i Jego plan stworzenia oraz rela-
cje człowieka z otaczającym go światem, jest negacją struktury miłości, które sta-
nowi ją małżeństwo mężczyzny i kobiety w ich równej godności i wyjątkowej, stale 
odkrywanej i rozwijanej płciowej komplementarności. Zaprzecza zatem rodzinie 
jako najbardziej sprawdzonej i absolutnie oryginalnej strukturze miłości i nowego 
życia, zarówno tego biologicznego i duchowego. Jest więc to totalnie sprzeczna z wi-
zją chrześcijańską, ewidentnie niebezpieczna w skutkach herezja antropologiczna, 
którą określa się jako schizoidalną, przeciwstawiającą stworzenie wobec Stwórcy, 
osobę ludzką wobec natury, wspólnoty, historycznej tradycji i kultury oraz przyszło-
ści. Jest także wyrazistą destrukcją harmonii, nierozerwalnej jedności małżeńsko-
-rodzinnej mężczyzny i kobiety, zabójczego w skutkach rozdarcia psychofizycznego 
człowieka jako osoby i jednostki. Wszystkie te składowe ideologii uniemożliwiają, 
blokują realizację Bożego planu stwórczo-zbawczego, szczególnie w małżeństwie i 
rodzinie, w których spoczywa rozwój człowieka i przyszłość ludzkości (3).

5. Implikacje praktyczne 
Założenia ogólne. 
Od konceptualizacji teorii gender jest bezpośrednia droga ku aktywnej, z regu-

ły agresywnej, ideologizacji w sferze swoistej walki społeczno-klasowej, dążącej 
do prowadzonej dekonstrukcji dotychczasowych struktur społecznych, szczególnie 
rodziny, którą uważa się za „instytucję opresyjną”. To w niej i poprzez nią zniewo-
lona jest tożsamość płciowa i wolność seksualna poprzez prokreację i wychowanie 
określane jako „odpowiedzialne”. Muszą zatem z obiegu słownictwa i życia społecz-
nego zostać usunięte dotychczasowe określenia małżeńsko-rodzinne oraz chrze-
ścijańskie i zostać zastąpione nieokreślonymi oraz rozmytymi w kwestii prokreacji 
rodzinnej terminami rodzica A i B, związkami partnerskimi i innymi określnikami, 
jakie charakteryzują naczelne instytucje tradycyjno-religijnej opresji. Stają one na 
przeszkodzie w promowaniu nowego słownictwa, który określi determinanty płcio-
we oraz zniewolenie seksualne za regres na drodze społecznego postępu globalne-
go, w którym wszystko jest płynne, określane doraźnymi celami jednostek oraz ich 
aktualnymi zapotrzebowaniami subiektywnymi i kulturowymi. 
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6. Droga ludzkiej seksualności
Najbardziej wymowną i obiecująco skuteczną na przyszłość aplikacyjną drogą w 

dotychczasową rzeczywistość społeczną wydaje się być sprawdzona w historii ludz-
kości zmiana lub likwidacja wielowiekowej opresyjnej struktury, z istoty opartych 
na prawie Bożym natury i moralności w chrześcijańskich społeczności; to newral-
giczny instrument jaki stanowi w tożsamości człowieka, jego seksualność. Na owej, 
wskazanej antypodzie teologiczno-biblijnej antropologii wyrasta koncepcja prak-
tyczna ideologicznej walki gender we współczesnej rzeczywistości. Czego już w 
praktyce jesteśmy dziś świadkami - fundamentem jej wdrażania jest prowadzona 
wieloma przemyślnie zorganizowanymi metodami społeczno-kulturowymi, legisla-
cyjno-politycznymi, medialno-edukacyjnymi, nawet zdawałoby się mało inwazyjne-
go ekologizmu…. postępuje zwolna rekonstrukcja ludzkiej seksualności, zwłaszcza 
ta skierowana na młode pokolenie. Można zapytać dlaczego tą drogą można tak wie-
le: głównie dlatego, iż poprzez „seksualność” można osiągać powyższe cele. Przede 
wszystkim dlatego, iż opiera się ona na bardzo dogodnym i od zarania istnienia 
człowieka sugestywnym gruncie, czemu dziś wyjątkowo sprzyja wiele czynników 
określanych mianem postmodernizmu czy ponowoczesności, którym sprzyja ogól-
nie szerzący się liberalny relatywizm moralny, daleko posunięty duch konsumpcjo-
nizmu i zlaicyzowania społeczeństw kultury Zachodu, wielka swoboda obyczajowa 
w ich życiu osobistym, kryzys tradycyjnej rodziny, rozpad tradycyjno-religijnej hie-
rarchii wartości, itp. Już teraz wiele z tego, co stanowiło fundament nienaruszalnych 
wartości-norm ogólnoludzkich i chrześcijańskich stało się dla wielkich rzesz „spo-
łeczności dobrobytu” płynne i zbędne, każdy posiada swoje prawdy, natura ludzka i 
płciowość stają się zmienne, w sumie - cały dotychczasowy świat społeczno-moral-
nych wartości uległ osłabieniu lub nawet wywróceniu. I to jest doskonały grunt dla 
działania ideologii gender oraz jej implantowania w takież rzeczywistości.

Najbardziej groźną w skutkach aplikacją gender w tworzeniu nowej społecznej 
rzeczywistości stanowi - w ramach globalnej rewolucji - seksualizacja dzieci i mło-
dzieży. Początek jej wywodzi się ze słynnych protestów młodzieży z roku 1968, gdzie 
ową rewolucję przejęły z reguły odgórnie liberalne elity władzy, które narzuciły na-
rodom i ich kulturom ideowy kierunek za pośrednictwem manipulacyjnych strategii. 
Rewolucja ta toczy się dzisiaj pod określeniem gender mainstreaming oraz zawiera 
szereg postulatów. W tym pakiecie zawierają się jedne z ważniejszych: - „zrównanie” 
ze sobą płci nie w duchu równouprawnienia, lecz w zatarciu ich różnic; - zlikwido-
wanie tożsamości płciowej kobiety i mężczyzny wraz z tzw. „przymusową hetero-
seksualnością” czyli z całkowicie prawnym i społecznym równouprawnieniem, w su-
mie - uprzywilejowaniem związków pozaheteroseksualnych; - uznanie aborcji jako 
„reprodukcyjnego prawa człowieka”; przymusowa i obowiązkowa, przede wszystkim 
we wszelkich placówkach edukacyjnych, seksualizacja dzieci i młodzieży, i jeśli ma 
nastąpić rewolucja, traktowana jako najważniejsze i docelowe zadanie wobec mło-
dego pokolenia, gdzie konserwatywne i oporne pokolenie rodziców byłoby z tego 
procesu wycofane siłą pod groźbą dotkliwie prewencyjnych konsekwencji prawnych.

Konkretnie oznaczała taka praktyka rewolucyjna w krajach Zachodniej Europy, 
zwłaszcza Niemiec i Wielkiej Brytanii, konkretną seksualizację dzieci i młodzieży 
poprzez przygotowane na gruncie ideologicznej pedagogii oraz wyposażone w szer-
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mujące do tej akcji instrumenty programowo-prawne. Występowały one w postaci 
„emancypacyjnych” kadr edukatorów działających: od środowisk przedszkolnych - aż 
po młodzieżowe placówki oświatowo-wychowawcze. Konkretyzując ową strategię, 
program taki polega na: wspieraniu od najwcześniejszych lat masturbacji dzieci; ucze-
nie akceptacji zjawiska homoseksualizmu przez przygotowaną odpowiednio literatu-
rę i pomoce dydaktyczne; eliminację terminologii i szacunku do tradycyjnej rodziny, 
z której wyłaniają się jedynie akceptowane jej formy rozpadowe patchwork postacie 
z rozsypanych i posklejanych elementów „rodzin połatanych” zwanych patchworko-
wymi; preferowaniu w inicjacji, najpierw „zabaw w doktora” u najmłodszych, zaś u 
starszych dzieci pierwszych kontaktów seksualnych; a następnie - przysposabianie 
ich do antykoncepcji, stosowania środków i technik jako produktów kosmetycznych; 
wprowadzaniu w różne techniki seksualne /petting, seks erogenny, oralny, analny…/; 
rozpowszechnianiu pornografii, seksualizujących i antyrodzinnych masowych przeka-
zów audiowizualnych, internetowych, widowisk i imprez, itp.; propagowaniu aborcji, 
antykoncepcji i wszelkich technik oraz środków anty prokreacyjnych; odgórnie zapro-
gramowanych i współtowarzyszących „rewolucyjnej edukacji” w brutalnych formach 
szkalowania i poniżania osób, rodzin, kapłanów oraz środowisk opornych czy ideowo 
obcych, najczęściej chrześcijańskich. Już pobieżne wyliczenie tych praktyk świadczy o 
bezwzględnym i zarazem śmiertelnie demoralizującym obliczu propagacyjnych ide-
ologów i struktur gender, które opanowały Uczelnie, Instytuty Socjo-Pedagogiczne, 
Towarzystwa Pedagogiki Seksualnej, Organizacje Międzynarodowe /np. International 
Planned Parenthood Federation (IPPF), ONZ-towska WHO czy FCUZ/. Wskazuje to na 
misteryjną sieć organizacji międzynarodowych tej rewolucji, które koordynuje w swo-
ich filiach na terenie wielu krajów Zachodu o zaawansowanym stopniu ideologii (4). 

7. Skutki osobowe i społeczne
Są to głównie konsekwencje w osobowej i rodzinnej sferze życia człowieka. Bez-

pośrednim i zarazem głównym celem oraz ofiarą seksualizacji jest człowiek młody i 
jego naturalne środowisko rodzinne. Jak wykazują wyniki badań i zwykła obserwacja 
krajów z zawansowanym poziomem i zakresem tej wczesnej i permanentnie prowa-
dzonej edukacji, skutki są wręcz tragiczne; wskazują nań tendencje samobójcze, za-
burzenia w poczuciu tożsamości, gwałtowny wzrost depresji oraz chorób psychicz-
nych i przemocy seksualnej, rozrost perwersji w relacjach społecznych, szerzenie 
się postaw nihilizmu i beznadziei. Symptomy takie są wyraziste także w głębokich 
oraz bezmyślnych efektach deprawacji moralnej pośród młodych, bowiem gwałtow-
nie wzrasta ona w przestępstwach wobec życia przejawiających się w: ilości aborcji, 
upowszechnianiu antykoncepcji i zapłodnienia in vitro, stosowaniu chirurgicznej i 
hormonalnej zmiany płci. Tam też wprowadzane jest stopniowo „prawo” do eutanazji 
oraz eugeniki w postaci eliminowania ze społeczności osób chorych i upośledzonych, 
traktowanych jako „ekonomiczny balast”. W sumie - widać rozległe żniwo edukacyj-
no-seksualizacyjnej akcji w postaci namacalnie zniewalającej oraz niszczącej osobę i 
rodzinę „cywilizacji śmierci”, która stanowi efekt kultury „użycia” drugiego człowieka 
dla zaspakajania własnego ego w duchu skrajnego ekonomizmu. Niszczy to w kon-
sekwencji zdrowie i rozwój wspólnot oraz relacje małżeńsko-rodzinne, społeczne, 
narodowe i kościelne. W następstwie takich działań wzrastają stale pośród młodych: 
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popyt na produkty przemysłu kosmetycznego, erotycznego, pornograficznego, pe-
dofilskiego i aborcyjnego; spożycie alkoholu i narkotyków; nagminną staje się pato-
logia postaw w postaci przemocy wobec siebie samych i innych (pedofilia, choroby 
weneryczne, przemoc seksualna, rozbój i zabójstwa, samobójstwa i okaleczenia…). 
Przebiegle zorganizowane i ukryte pod maską zabiegów edukacyjnych, zwłaszcza 
stosowane w sposób permanentny działania manipulacyjne propagatorów gender, 
występujących jako „przyjaciele i adwokaci” przeciw surowym rodzicom, mogą 
wprowadzać wiele rodzin w błąd oraz znieczulać, gdyż sposób i materiały edukacyj-
ne tego typu grup są celowo nieujawnianie, maskowane i podstępnie propagowane.

8. Konsekwencje kulturowo-duchowe 
Czego doświadczyły już kraje Zachodu - warto byłoby chociażby w skrócie przy-

toczyć w tej kwestii kilka istotnych powodów, które przemawiają za bezwzględnym 
odrzucaniem tej tragicznej w skutkach ideologii. 1) Przede wszystkim zauważa się, 
iż w związku z eskalacją seksualności następuje automatycznie upadek kultury; nie 
możliwym jest powstawanie wysokiej kultury przy jakiejkolwiek deregulacji seksu-
alności. Tylko surowa moralność, tj. rygorystyczne przestrzeganie popędów: budu-
je wszelkie relacje i zachowania prospołeczne w duchu dobra wspólnego; rozwija 
wspólnotowość, szczególnie małżeństwo i rodzinę; kształtuje subtelną tkankę du-
chową wszelkiego typu twórców, ich wrażliwość sumienia na dobro i zło - co uwi-
dacznia się w proweniencji anielskiej ich dzieł; w zachowaniach prozdrowotnych 
znacząco zanikają wszelkiego typu praktyki dotyczące zagrożenia życia nienaro-
dzonych (aborcja, antykoncepcja, eksperymenty genetyczne, itp.); wzrasta kultura 
życia codziennego w wielu dziedzinach ludzkiej działalności (media, gospodarka, 
usługi, edukacja, polityka…). 2) Główne ostrze deregulacji seksualności skierowa-
ne jest na niszczenie rodziny, która jest najlepszym środowiskiem rozwoju dzieci. 
Uregulowane seksualnie, stosujące metody naturalne regulacji poczęć małżeń-
stwo jest gotowe do stosowania zasad i praktyk odpowiedzialnego rodzicielstwa, 
zdrowej więzi międzypokoleniowej, słowem - jest ona przekazicielem i wzorcem 
kultury duchowej i społecznej dla bliskich i środowiska. Wszelkie zdrady, separa-
cje, rozwody, są doskonałą pożywką dla demoralizacji dzieci, destrukcji osób z niej 
wyrosłych w: różnych sferach życia osobistego, a potem małżeńsko-rodzinnego, 
społecznego; dziedzin aktywności zawodowej, publicznej, religijno-kościelnej… 
Zatem konsekwencje są rozległe i nieprzeczuwalne dla tą drogą pokrzywdzonych 
i ich otoczenia, w którym przyjdzie im żyć i działać. 3) Jak wykazują liczne bada-
nia medyczne, psychologiczno-pedagogiczne i socjologiczne, dostrzega się efekty tej 
seks edukacji u dzieci i młodzieży w następujących postaciach: utraty dzieciństwa, 
tj. koniecznych w ich rozwoju beztroski w zabawach, w odkrywaniu świata i ucze-
niu się. Dla przykładu: zanika zdolność czytania i pisania, skłonności typowych dla 
wieku młodzieńczego hobby i zainteresowań osobistych, zwłaszcza wychowania i 
samorozwoju, formowania uczuć i poczucia wstydu, bowiem deregulacja popędu 
niszczy kontrolę nad sobą, rodzi nieokreślony szał, dzikość i agresję, które ujaw-
niają się natychmiast i żądają spełnienia. Takie jednostki stają się barbarzyńskie, 
skrajnie egoistyczne i agresywne w swych zachciankach, pozbawione wszelkich 
skrupułów, zagrażają otoczeniu i sobie, są pozbawione ludzkich cech. 4) Jest sprawą 
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bezdyskusyjną, że ich osobowościowe status quo stoi w sprzeczności z rozwojem 
hormonalnym, który posiada swoje ściśle określone stadia-etapy w kształtowaniu 
cech płciowych: testosteronu u chłopców i estrogenu u dziewcząt. Owa rozbita w 
przedwczesnej seksualizacji prawidłowość prowadzi do deprawacji umysłowej w 
potrzebie ciągłego zaspokajania pożądania zmysłowego, zabójczego skoncentrowa-
nia się na jednostronnym i bezwarunkowym mechanizmie archetypu otrzymywania 
lub dodawania sobie bodźców. Sytuacja taka stwarza dezorientację płciowej tożsa-
mości, a tym samym głęboko zaburza osobowość, nad którym nikt i nic nie może 
zapanować, aby temu zjawisku zapobiec a wychowankowi pomóc. Analogicznie jak 
w wielu uzależnieniach, staje się wówczas człowiek istotą bezbronną i odizolowaną, 
narażoną na wszelkie manipulacje, niewrażliwą na pomoc otoczenia, więzi i normy 
społeczno-religijne. Jest to jednostka dosłownie i przenośnie „wysiedlona przez wy-
chowanie w różnorodności” do bycia w harmonii z sobą i społecznością, w której 
żyje i przyjdzie jej działać. 5) Co ma więc dawać młodemu człowiekowi zmiana toż-
samości seksualnej na homoseksualną w ukierunkowanym kulturowo „ujawnieniu 
się”, w stawaniu się w tym „różnorodnym wychowaniu” innym ? Badacze zjawiska 
<nowych homoseksualistów> wskazują na zagrożenia psychiczne tych osób zwią-
zane z zagubieniem własnej tożsamości, którą trudno odzyskać przy powrocie do 
dającej równowagę pierwotnej dlań heteroseksualności. Jednostki przy zmianie 
orientacji czują się psychicznie zdezorientowane. 6) Konsekwencją tegoż przeorien-
towania staje się ryzyko zatraty przez młodego właściwych dla stworzenia w przy-
szłości podstaw zdrowego związku rodzinnego. Są to: zaufanie, zdolność tworzenia 
trwałych relacji, przyzwoitość, umiejętność uczenia się i tworzenia postępów, wiara 
w siebie. Tak zachwiane w swoim osobowym statusie osoby będą potrzebować zor-
ganizowanej i finansowanej przez państwo pomocy w ośrodkach i domach opieki, 
stałej asysty sztabu opiekunów socjalnych, pedagogów, psychologów, terapeutów, 
lekarzy, policjantów, itp. Instancje pomocowe i ich rodziny, będą stale zagrożone 
wszelką patologią, w której będą coraz bardziej niesprawne w społeczeństwie i pań-
stwie; stąd niepomiernie wzrastają koszty społeczne, maleje rola rodzin oraz rozra-
sta się interwencja państwa, które we wszystkim je zastępuje jako egzystencjalnie 
niewydolne, społecznie zbędne i obciążające państwo. 7) Jeszcze dalszą i głębszą 
tego stanu rzeczy konsekwencją staje się oddzielenie seksualności od płodności. 
Kurczy się w takich krajach demografia, aktywność zawodowa, następuje starzenie 
się ludności, wzrasta potrzeba świadczeń aż do ich załamania się, w sumie - wzrost 
wsparcia dla potrzebujących i tzw. edukatorów metod aborcyjnych…. torują drogę 
do dalszych patologii społecznych, aborcji, eutanazji, coraz wyrazistej - ze wszyst-
kimi swymi nieszczęściami - „cywilizacji śmierci”, u której podstaw leży konsump-
cjonizm i odrzucenie Boga. Tak dokonująca się w całej rozciągłości negacja Bożego 
planu stwórczo-zbawczego, wspomnianej chrześcijańskiej antropologii, jest negacją 
człowieka i dobra wspólnego, ewidentnym zaprzeczeniem „cywilizacji miłości”. 8) 
Reasumując dotychczasowe uwagi - genderowska ideologia normatywnej deregula-
cji seksualności oraz destabilizacji tożsamości płciowej stanowi zakwestionowanie 
naturalno-moralnego porządku Boga oraz tradycyjnego ładu społecznego z rodziną 
na czele, który jest wymierzony głównie w młode pokolenie, społeczne podstawy 
bytu i rozwoju, w Kościół i wiarę chrześcijańską, słowem - w ogólnie rozumiane do-
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bro wspólne. Zyskują w tej opcji określone grupy interesu społeczno-ekonomicz-
nego, różnorakie korporacje i instytucje medialno-polityczne, nade wszystko - jako 
kontynuatorzy poprzednich i doskonale znanych z najnowszej historii totalitarnych 
ideologii-systemów - „demiurgowie światowego porządku społecznego”. Wszystko 
to dzieje się kosztem dobra człowieka, rodziny i społeczności narodowych, dobra 
globalnego, i w ogóle - przyszłości ludzkiej cywilizacji, która oparta jest na trwałych 
fundamentach porządku Bożego oraz Jego etosu i wiary (5). 

 
9. Kościół wobec ideologii i praktyk gender 
Wyjściowym i zarazem podstawowym zadaniem Kościoła jest odważne i konse-

kwentne przypominanie wszystkim wiernym, zwłaszcza rodzicom - poprzez Słowo 
w katechezie, kaznodziejstwie, we wszelkich formach pedagogizacyjno - ewange-
lizacyjnych - podstawowych i niezbywalnych praw rodziny zawartych w wydanej 
przez Stolicę Apostolską w roku 1983 Karcie Praw Rodziny. Niewątpliwe rozwinię-
cie tej wykładni stanowić winny działania wobec: dzieci i młodzieży przez specjal-
nie głoszone w parafiach w roku liturgicznym katechezy i homilie; objęte progra-
mem nauczania religii katechezy w szkołach; nauki dla nupturientów, małżeństw 
i rodzin ze strony specjalistycznego poradnictwa i apostolatu rodzin; wykłady z 
zakresu doktryny teologiczno-moralnej i społecznej nauki Kościoła na temat chrze-
ścijańskiej wizji ludzkiej płciowości i prokreacji; szkolenia organizowane w para-
fiach czy dekanatach przez świeckich i duchownych z katolickich ośrodków dydak-
tyczno-naukowych, co przyczyniałoby się do przywracania małżonkom i rodzinom 
należnego im miejsca w wychowaniu i egzekwowania - zgodnie z ich przekona-
niami i wartościami - własnych praw wobec integralnego rozwoju swoich dzieci; 
włączanie do ewangelizacji parafialnej różnych stowarzyszeń społecznych i instan-
cji państwowych oraz pozarządowych: wspierających prawa rodzin i ich dzieci do 
wychowania w duchu chrześcijańskim, podających w formach wydruków rzeczowy 
wgląd w programy nauczania szkolnego, ogłaszających wyniki rzetelnych badań 
naukowych na temat ideologii gender i podstępnie wprowadzanej edukacji przez 
seks edukatorów, itp. Jest zatem wiele możliwości i sposobów przeprowadzania w 
parafiach i szkołach akcji organizowanych przez katolickie ośrodki naukowe i ich 
edukatorów, tj. duszpasterzy, specjalistów świeckich, wspólnoty i stowarzyszenia 
religijno-kościelne, itp., które uświadomią rodzicom problem gender. Mogą odby-
wać się one przy okazji co rocznych rekolekcji, misji, tygodni kultury i mediów ka-
tolickich, itd.

Kościół i wierzący mają nie tylko prawo, lecz obowiązek znać oraz upominać 
się o egzekwowanie naturalnych praw Bożych w życiu społecznym, zwłaszcza 
tych rodzicielskich, wychowania moralnego własnych dzieci. Nie można ich tego 
naturalnego i religijnego zobowiązania do wychowania oraz egzekwowania po-
zbawiać. Stale i adekwatnie do potrzeb wspierani przez Kościół i instytucje spo-
łeczno-państwowe, winni rodzice - jako główni wychowawcy młodego pokolenia 
- otrzymywać zdecydowane wsparcie przed głęboko destrukcyjną utopią gender. 
Stąd gorący apel do różnych gremiów religijno-kościelnych, zwłaszcza wspólnot 
wsparcia rodzinom, aby służyły im pomocą i upowszechniały w różnych lokalno-
-parafialnych akcjach społecznych i ewangelizacyjnych zdrowe fundamenty na te-
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mat chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny, podstawy ich rozwoju wyrażane w 
miłości mężczyzny i kobiety, ich prokreacji i rodzicielstwie. Zatem konieczna jest 
jak nigdy pełna mobilizacja edukacja środowisk religijno-kościelnych w kwestiach 
ludzkiej płciowości i seksualności, czujność i zdecydowana postawa w działaniu 
przed zagrożeniem ze strony gender. Należy pamiętać, iż jej propagatorzy „ubierają 
się” w pozornie niegroźne i atrakcyjne formy działań, np. zabawowe; przychodzą 
często podstępnie jako „przyjaciele i obrońcy praw dzieci”. Można tym działaniom 
zdecydowanie przeciwstawiać się w mądrze zorganizowanej akcji katechizacyjno - 
pedagogizacyjnej wszystkich środowisk rodzinnych i parafialnych, które wesprze 
żarliwa modlitwa całego Ludu Bożego w intencji rodzin i dzieci. 

Kategorycznie jednoznaczny apel należy kierować do instytucji państwowych 
odpowiadających w kwestiach edukacji, mass mediów i kultury, aby nie ulegały ze-
wnętrznym wpływom ideowym, najczęściej krajów zachodnim, w których ta ide-
ologia rozpanoszyła się, finansowo wspiera i prawnie działa wobec opornych ro-
dziców i wychowawców. W tym miejscu należy koniecznie uświadamiać rodzicom, 
nauczycielom i wszystkim osobom odpowiedzialnym za kształt polskiej szkoły, jak 
wielkie zagrożenie - wraz ze swoją zgubną i zaprzeczającą chrześcijańskiej antro-
pologią - niesie ideologia gender i jej siostrzana LGBT +. Jest to zdecydowany objaw 
„kultury śmierci”, który żądnie sięga po duszę młodych, tj. w niedalekiej przyszłości 
po duszę narodu, wdraża sprytnie drogą zmian tożsamości płciowej i jej seksualnej, 
dąży poprzez destrukcyjną inżynierię społeczną wyeliminować - na drodze narzu-
canych przez państwo praw mniejszości - tradycyjne struktury i wartości, zwłasz-
cza rodzinne i chrześcijańskie. Nie pozwólmy, aby te bałamutne wizje nie stały się 
rzeczywistością potomnych, gdzie przyjdzie żyć w ich niewyobrażalnie odczłowie-
czonym, bowiem jeszcze nieznanym w dziejach ludzkości ateistyczno-totalitarnym 
koszmarze (6).

Zakończenie
W świetle chrześcijańskiej antropologii dokładnie widać, iż zróżnicowanie płci jest 

wpisane w sposób istotny w Boży plan stworzenia, zaś ludzka cielesność i płciowość 
stanowią dar oraz zobowiązanie, z których nie wynika w żaden sposób dominacja 
mężczyzny nad kobietą, ani jej podległość względem niego /II A/. Natomiast naczel-
ną tezą antropologii gender jest oderwanie płci od biologii, seksualności od miłości 
i prokreacji, co burzy tożsamość i godność człowieka oraz niszczy wartości i wię-
zi rodzinno-społeczne. Stanowi więc gender dokładne odwrócenie zakodowanego 
w człowieku Ładu Bożego w postaci prawa naturalnego i moralnego. W ten sposób 
człowiek „pozbawiony” Boga oraz prawa naturalnego i moralnego, ma stawać się po-
woli - wedle koncepcji promotorów tej ideologii - „twórcą” samego siebie, gdzie jego 
tożsamość może być zmienna i zamienna przy ciągłej możliwości odmiany orientacji 
na heteroseksualną, homoseksualną, biseksualną lub transseksualną. Oto najogól-
niej wyrażająca się, generalnie rozmijająca się antropologia dwóch światopoglądów: 
chrześcijańskiego i gender. Ten drugi manifestuje swą odmienność przez zaprzecze-
nie rodziny jako najstarszej i absolutnie oryginalnej struktury życia i miłości - i jedno-
cześnie porządku religijnego, który uosabia Kościół. Oznacza to, iż trwa na Zachodzie 
od lat sześćdziesiątych walka z usankcjonowanym od wieków przez chrześcijaństwo 
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porządkiem naturalnym i jego moralnością. Ze strony gender konfrontacja ta jest w 
swoich ideach i praktykach bezwzględnie agresywna oraz skierowana głównie na 
młode pokolenie jako przyszłość „nowej ludzkości”. Jak staraliśmy się syntetycznie 
ukazać - widać już jej śmiercionośne destrukcje edukacyjno-społeczne i kulturowo-
duchowe, gdzie istotną rolę stanowią nośnikowe, międzynarodowe struktury orga-
nizacyjno-prawne oraz oświatowo-medialne i kulturalne instancje nieskrępowanie 
działające na terenie wielu „postępowych” krajów Zachodu /II B/.

Już dziś wyraźnie tam dostrzec można, że obszary ryzyka i skutków swobody sek-
sualnej młodych oraz związanej z nią rozchwianej tożsamości płciowej są wręcz prze-
rażające; jednocześnie stanowią wielkie ostrzeżenie dla tych wszystkich, gdzie owa 
ideologia pragnie wszelkimi sposobami oraz środkami wtargnąć i pustoszyć. Jest to 
jednoznacznie określony programowo, skrajnie nieodpowiedzialny koncept-ekspe-
ryment dokonywany na bezbronnym i pozbawianym niewinności dzieciństwa oraz 
młodości pokoleniu ludzi młodych, który polega na jego odczłowieczeniu w sferze 
kultury i wiary za pomocą seksualnej swawoli oraz głębokiej dekonstrukcji tożsamo-
ści płciowej, a tym samym jawnie dokonywanej demoralizacji wychowawczo-ducho-
wej, której należy się atakowanym społecznościom chrześcijańskim, zwłaszcza rodzi-
nom i wspólnotom parafialnym, zawczasu bezwzględnie i zdecydowanie przeciwsta-
wiać /III/. Jest to ewidentna walka o duszę narodu, jego wartości i wiarę w Boga, co 
pokazuje prawdziwe oblicze „postępowości” demiurgów gender. W sumie - obce jest 
im dobro człowieka, rodziny, społeczności i Kościoła; dlatego pragną walczyć z tym 
Bosko-ludzkim porządkiem znanymi z systemów totalitarnych metodami. 

W ogólnej refleksji antropologicznej nad istotą gender rodzą się pytania: ku czemu 
zmierza obecny świat w tym wymownie destrukcyjnym wymiarze rewolucji seksual-
nej; czy nie należy głęboko zastanowić się - kim jest człowiek ? Jak twierdzą kreatorzy 
gender - jest on tylko najwyżej rozwiniętym w toku ewolucji ssakiem, jaki wybił się 
nawet nad Boga, którego istnienie zaczął kwestionować; stając się przez nieokiełzna-
ny seks „wyzwolonym” oraz w swej nieokreślonej tożsamości płciowej zwierzęciem, 
może wszystkich innych wyzyskiwać i wyniszczać. Wówczas we własnym poczuciu 
siły staje się niekontrolowaną wyższością, która tworzy własną moralność i prawa. 
Są to dobrze znane światu reguły XX-wiecznych totalitarnych systemów i państw, 
które pomijając fakt istnienia Boga-Miłości, stosowały nieubłaganą logikę zaprogra-
mowanego i okrutnego pozbywania się społecznie niechcianych dzieci, nieuleczal-
nie chorych, niedołężnych, a na końcu ludzi starych oraz - tego wszystkiego, co jest 
słabsze i stanowi „niepotrzebny społecznie balast”. Ułuda drogi gender ku byciu w 
swej płciowej tożsamości w pełni „wyzwolonym”, a co za tym idzie - stawania się w 
swojej ateistycznej moralności od innych lepszym i silniejszym, stoi w zdecydowanej 
opozycji to etosu chrześcijańskiego, który nie polega na tym, aby dogonić i niszczyć 
drugiego, lecz na tym, aby bliźniego umiłować na wzór Chrystusa. Stąd też pochodzi 
zrozumiała i zaciekła nienawiść jej wyznawców do chrześcijan i Kościoła!

Słowa kluczowe: antropologia chrześcijańska a gender; rewolucja seksualna; 
tożsamość płciowa człowieka; gender - rodzina i społeczeństwo; gender a chrześci-
jańska wizja rozwoju człowieka i świata.
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Summary:
The Church in Poland and gender: anthropological study
In the light of Christian anthropology, one can see clearly that gender diversity is 

an essential part of God’s plan of creation. Human corporeality and sexuality are a 
gift and a commitment that does not in any way reflect the dominance of a man over 
a woman or her subordination to him /II A/. However, the main thesis of gender an-
thropology is the detachment of sex from biology, sexuality from procreation, which 
destroys the identity and dignity of man as well as family values and ties. Thus, gen-
der is an exact reversal of God’s order, encoded in the form of natural and moral law. 
This way, according to the promoters of this ideology, a man „deprived” of God and 
natural and moral law is to become a „creator” of himself, where his identity can be 
changeable and convertible with the constant possibility of changing his orientation 
to heterosexual, homosexual, bisexual and transsexual. Here is the most generally 
expressed, and generally divergent anthropology of two worldviews: Christian and 
gender. The latter manifests its otherness by negation of the family as the oldest and 
primary structure of life and love. At the same time, gender negates the religious 
order that is represented by the Church. This means that the fight against the natural 
order and its morality, sanctioned for centuries by Christianity, has been going on in 
the West since the sixties. On the part of gender, this confrontation is absolutely ag-
gressive in its ideas and practices and is directed mainly at the young generation as 
the future of „new humanity”. As we have tried to show, gender is already destroying 
education, society, culture and faith. This process involves international organiza-
tions and legal structures as well as educational, media and cultural instances that 
are freely operating in many „progressive” Western countries /II B/.

Even today one can clearly see the terrifying consequences of sexual freedom 
among young people and their unstable gender identity. At the same time, these risk 
areas are a great warning to all the instances that this ideology wants to invade and de-
vastate by all means. It is a clearly defined, extremely irresponsible experiment carried 
out on the generation of young people, who aredefenceless and deprived of innocence 
of childhood. The experiment is about dehumanization in the sphere of culture and 
faith by means of sexual wantonness and deconstruction of gender identity, and thus 
explicit educational and spiritual demoralization, which should be strongly opposed 
by the Christian communities, especially families and parish communities /III/. It is 
an evident struggle for the soul of the nation, its values and faith in God, which shows 
the true face of the „progressiveness” of gender architects. All in all, the good of man, 
family, community and the Church is alien to them. Therefore they want to fight this 
divine-human order using methods known from totalitarian systems.

In general anthropological study on the essence of gender, the following questions 
arise: what is the present world heading for in this eloquently destructive dimension 
of sexual revolution? Should one not deeply reflect on who a man is? According to the 
creators of gender, man is the most developed mammal in the course of evolution, 
who put himself above God, and whose existence he began to question, becoming a 
„liberated” animal through unbridled sex. In his unspecified gender identity, man 
can exploit and destroy all others. Then, in his own sense of strength, he becomes 
an uncontrolled superior being that creates its own morality and laws. These are the 
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rules well known to the world of the twentieth-century totalitarian systems and the 
state, which, ignoring the existence of God, used the inexorable logic of programmed 
and cruel disposal of socially unwanted children, terminally ill, the disabled, and fi-
nally old people and everything that is weaker and unnecessary ballast. The illusion 
of the gender path towards being fully „liberated” in one’s gender identity, and thus 
becoming better and stronger in their atheist morality, stands in strong opposition 
to the Christian ethos, which is not about catching up with and destroying one ano-
ther, but about loving your neighbour like Christ did. Hence the understandable and 
fierce hatred of its followers towards Christians and the Church!

Keywords: Christian anthropology and gender; sexual revolution; human gender 
identity; gender - family and society; gender and the Christian vision of man and 
world development. 
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Einleitung
Zum Schreiben dieser theologischen Studie führten mich einige Motive. In erster 

Linie war es das unüberwindbare historische Phänomen der Heiligen Schrift, das 
eine Reihe aussergewöhnlicher Gestalten in sich verbirgt, die zur Nachdenklichkeit 
über bestimmte Botschaften führen, welche sie über Jahrhunderte in sich tragen. Wir 
sind es gewohnt, uns besonders zur männlichen biblischen Population zu wenden 
und uns von ihr führen zu lassen; dies dokumentieren doch die meisten von den zwei-
undsiebzig Büchern des Gottesgesetzes. Das war der zweite Grund, warum ich meine 
Gedanken gerade zu den von mir ausgesuchten ausergewöhnlichen vierzehn Frauen 
lenken möchte, welche ganz bestimmt den Lauf der Erlösergeschichte beeinflussten, 
dessen Teilnehmer auch wir, Zeitgenossen sind. Ich bin mir bewusst, dass eine jede 
dieser von Gott bedachten Persönlichkeiten die nachahmenswerte Botschaft vor-
stellte und dank dem lebendigen Wort der Schrift unentwegt vorstellt. Ich habe also 
absichtlich ausgewogene Frauenpaare gebildet, von den die erste die Grösse der 
Weisheiten des Alten Testaments vertritt, die zweite vertritt die neutestamentliche 
Zeit; diese ist uns ganz besimmt bekannter. Jedes dieser Paare verbindet eine bestim-
mte Botschaft des unsterblichen, ewigen Gottes, die uns ansprechen sollte. Das war 
ein weiterer Grund, dass wir uns erinnern, und deshalb diese begnadigten, d.h. von 
Gott bedachten Frauen, die auch unsere Herzen „berühren“ nicht vergessen!

Unvergessliche biblische Frauen und ihr 
Einfluss für die Gegenwart

W 1992 ukończył szkołę średnią a w 1993 r. wstąpił do Zakonu Petrinów, gdzie przyjął imię zakonne 
Prokop. W l. 1994-1999 ukończył filozofię i teologię w Ołomuńcu. Święcenia kapłańskie przyjął 11 
września 1999 r. Przez trzy lata pracował również w duszpasterstwie w Písku. W l. 2002-2004 ukończył 
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Nowej Ewangelizacji. W 2004 r. ponownie wstąpił do duchowieństwa w południowych Czechach i 
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1. Eva – Maria
Eva: Mit wem sonst sollten wir beginnen als mit der ersten Frau in der Erlöserge-

schichte namens Eva, die aus den gütigen Händen des Schöpfers hervorging (vgl. Gn 
2,22) und mit ihrem Mann ein unersetzliches Paar unserer seltenen Ureltern bildete? 
Leider wird ihr meist vor allem und nur die‚ Paradiesische Sünde“ zugeschrieben, 
was ihre gesamte Persönlichkeit nicht wahrheitsgemäss erfasst. Falls wir aufrichtig 
die Hand aufs Herz legen, stellen wir fest, dass wir alle, und das sogar wiederholt, 
sündigen. Die Kirche nimmt die Urmutter Eva als eine Heilige wahr, weil sie ihre 
Sünde unzählige Male mit ihrem Mann Adam bereute, und das besonders mit einem 
Leben voller Busse und der Sehnsucht nach der Rückkehr zu Gott, dem Herrn (vgl. 
Gn 3,17-20). Auch deshalb wird sie als Mutter des gesamten Menschengeschlechtes 
gehalten, was die Tatsache bezeugt, dass der Name Eva auch in unseren Reihen stets 
ziemlich verbreitet ist.

Maria: Die Erkorene unter allen Frauen. Die Vermittlerin zwischen uns und dem 
ewigen Gott. Ursache unserer Freude, Zuflucht der Sünder, Freude der Betrübten 
und andere edle Titel schmücken die einfache, dabei jedoch ausserordentliche Frau 
namens Maria. Ausser dessen, dass sie die Gottesmutter war, war sie gleichzeitig 
eine heilige Jungfrau, was ihre Einzigartigkeit in der gesamten Erlösungsgeschichte 
äussert. Gerade sie hat die Liebe Gottes ausgewählt, damit sie uns durch die Macht 
des heiligen Geistes den Erlöser der Welt gebärt, der uns das Paradies des ewigen 
Lebens öffnet, welches uns einst als Folge der Sünde entzogen wurde (vgl. Gn 3,23).

Eva – Maria: Es wird nicht schwer sein, eine Verknüpfung zwischen diesen 
beiden bekanntesten Frauen des gesamten Menschengeschlechtes zu finden. Die er-
ste von ihnen steht an der Spitze des Heeres der alttestamentlichen Zeit, die mit der 
neutestamentlichen Zeit verbunden ist, und das dank der zweiten genannten Frau. 
Beide berührte die einzigartige Gnade Gottes: Urmutter Eva ist von Gott, dem Herrn 
wunderwirkend geschaffen worden, wie schon oben erwähnt wurde, und folgend ist 
ihr ermöglicht, mit Ihm einen Dialog zu führen (vgl. Gn 3,13). Jungfrau Maria wurde 
in Vermittlung ihrer edlen Eltern geboren, jedoch ihre Ausserordentlichkeit beruhte 
darin, dass sie als einzige von den Menschen von der Erbsünde verschont blieb, und 
dadurch ruhte auf ihr auch die wunderwirkende „Berührung“ Gottes. Sie spricht, 
ähnlich wie Ihre Vorgängerin mit Jahve (Jehova), jedoch durch Vermittlung des Er-
zengels Gabriel (vgl. Lk 1,34-38). Ein wichtiger Augenblick bei beiden genannten 
Heiligen ist die Schicksalsbegegnung beim „Baum“, bei jeder aber auf eine andere 
Art. Bei der ersten ist es der „Baum der Erkenntnis“ (vgl. Gn 3,1-5),bei dem Eva mit 
dem Satan spricht, der um den Baum gewickelt ist und sie in ihrem Stolz seiner 
Versuchung unterliegt (vgl. Gn 3,6). Jungfrau Maria steht beim Holz des Kreuzes, das 
von manchen der „Lebensbaum“ genannt wird, an dem ihr Gottessohn ans Kreuz 
geschlagen hängt. Auch hier verläuft ein vertrautes „Gespräch“, jedoch der Mutter 
mit dem Sohn (vgl. Joh 19,26). Das sündhafte Verlangen ist gegen Demut getauscht 
und die Gotteslästerung gegen Folgsamkeit, enstehend aus Erniedrigung. Eine Frau 
stand beim Wunder der Schöpfung, die zweite beim Wunder der Erlösung, und so 
wurden sie zu Vermittlerinnen einzigartiger Ereignisse der Erlösungsgeschichte.
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2. Sarah – Elisabeth
Sarah: Eine der alttestamentlichen Gigantinnen, welche die nächststehende 

Gemeinschaft mit dem Patriarchen Abraham als seine geliebte Ehefrau bildete, ist 
die heilige Sarah (vgl. Gn 12,5). Wir können sagen, dass in seiner Nähe, und damit 
auch in der Nähe Gottes, des Herrn sie für die Sache heranreifte, welche für sie die 
Vorsehung bereitete. Wir dürfen jedoch nicht versäumen, dass alles oftmals durch 
Leid losgekauft war, durch langes „Warten“, Unverständnis, grosse Prüfung ihres 
Glaubens und der Ergebenheit dem Allerhöchsten.Für dies alles gehört ihr unsere 
grosse Achtung und der Entschluss, ihrem Lebensbeispiel zu folgen.

Elisabeth: Nach dem Lukas-Evangelium stammte die heilige Elisabeth aus Aarons 
pristerlichen Geschlecht. Ihr frommer Ehemann Zacharias war einer der Priester, 
beauftragt mit Kirchendienst (vgl. Lk 1,5).Beide waren schon ältere und kinderlose 
Menschen, sodass sie schon die Hoffnung verloren, dass ihre Ehe der Segen Gottes 
„besucht“. Beide blieben jedoch demütig und Gott, dem Herrn immer treu. Eine 
Aufmerksamkeit wert ist auch das, dass Elisabeth im verwanschaftlichen Verhältnis 
mit der Jungfrau Maria war; diese, laut Evangelienworte, besucht sie später, damit 
sie ihr in der Zeit ihrer Schwangerschaft hilft.

Sarah – Elisabeth: Das, was zu Beginn diese zwei begnadigten Frauen verbindet, 
ist das unerfüllte Verlangen nach einem Kind. Es ist beachtenswert, dass sie nach 
jahrelangen bittenden Gebeten aus Gottes Barmherzigkeit erhört werden, und das 
erst im Alter, als ob Gott, dem Herrn, nicht sosehr an der Zeit liegen möchte. Sarah 
verkündet dieses Ereignis in Vermittlung von Abraham Gott, der Herr selbst, als er 
ihn in der Gestalt dreier Männer besuchte (vgl. Gn 18,10). Elisabeth erfährt über ihre 
Empfängnis in Vermittlung ihres Ehemannes Zacharias, welchem dieses freudige Er-
eignis der Bote Gottes verkündet, Erzengel Gabriel (Lk 1,13). Zacharias, ähnlich wie 
die lachende Sarah, glauben das zuerst nicht, jedoch in beiden Fällen gebären sie die 
ersehnten Söhne, in denen sie die Erhörung ihrer Gebete sehen, jedoch gleichzeitig 
die Zuneigung des Schöpfers selbst. Aus der Fruchtlosigkeit wird ein grosser Segen, 
welcher sich später in biblischen Persönlichkeiten äussert, die Isaak und Johannes 
der Täufer waren (vgl. Gn 26,24; Lk 1,66).

3. Rebekka – Samariterin
Rebekka: Im Buch Genesis lesen wir um einige Kapitel weiter eine bekannte Ge-

schichte der anmutigen und herzlichen Rebekka, welche später die Frau des erbeteten 
Jungen Isaak wurde. Noch bevor dieser erwähnte Mann seine Frau kennenlernte, 
spielt sich zwischen ihr und dem um sie werbenden Diener ein wichtiges Gespräch 
ab. Dieser, folgsam des Auftrages seines Herrn Abraham, spricht das ankommende 
Mädchen beim Brunnen (Quelle) an, damit sie ihm aus ihrem Krug zu trinken gibt 
(vgl. Gn 24,17). Die sehr bereitwillige Jungfrau ist ihm und seinen Kamelen dienlich. 
Das wird zum Zeichen, dass gerade Rebekka an Isaaks Seite gelangt und durch dies 
kommt es zur Erfüllung des Versprechens Gottes, welches er Abraham gab (vgl. Gn 
22,16), denn obwohl auch Rebekka eine zwanzigjährige Unfruchtbarkeit betraf, ge-
bar sie im späteren Alter jedoch Zwillinge – die Jungen Essau und Jakob.
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Die Samariterin: Eine wichtige Stelle im Johannes-Evangelium nimmt eine ein-
fache, jedoch dank der persönlichen Begegnung mit Christus begnadigte Samariter-
in ein, Wir wissen sogar nicht einmal ihren Namen, und dennoch widmet ihr Chris-
tus bei dem Jakobsbrunnen Aufmerksamkeit (vgl. Joh 4,6).Wir wissen über sie nur 
das, was uns Jesus in Kürze offenbarte, als er in ihr verletztes Herrz einsieht (vgl. Joh 
4,18). Auf Grund dessen und der einzigartigen Katechese des Messias glaubt sie und 
mit ihr auch viele Samariter dieser Gegend.

Rebekka – Samariterin: Obwohl die beiden Frauen durch ihr Alter, Familienstand 
und Stellung ziemlich unterschiedlich sind, verbindet sie trotztdem das schicksal-
shafte Treffen beim Jakobsbrunnen (vgl. Gn 29,2). Nach der Meinung einiger Biblis-
ten handelte es sich um denselben Brunnen, wo sowohl Rebekka (folgend ihr Sohn 
Jakob), so auch die Samariterin ihre schicksalshaften Momente erleben. Ich halte es 
für bedeutungsvoll anzuführen, dass an diesem heiligen Ort, wo schon “viel Wasser 
weglief“ der ähnliche Satz erklingt: „Gib mir zu trinken“ (vgl. Gn 24,17; Joh 4,7). Wie 
schon oben gesagt wurde, Rebekka lehnte den Diener Abrahams nicht ab und er-
frischte bereitwillig den Wanderer. Die Samariterin tut nach einem kurzen Gespräch 
dasselbe und ähnlich wie Rebekka bekommt auch sie dank dem edlen Wanderer 
Anteil am ewigen Leben (vgl. Gn 24,60; Joh 4,39).

4. Abischag – Marta und Maria
Abischag: Für manche vielleicht eine unbekannte biblische Gestalt, jedoch aber 

eine sehr bedeutungsvolle, welche aus einem bestimmten Winkel auch uns zeigt, 
womit man nicht nur bei seinem weltlichen Herrscher,aber auch besonders beim 
Allerhöchsten Herrn Beliebtheit erlangt. Sie wurde ausgewählt, damit sie nicht nur 
wegen ihrer Jugend, Frische, jedoch auch der Reinheit der unversehrten Jungfrau 
durch ihre Anwesenheit den gealterten König David erwärmt und ihm dient (vgl. 
1 Kön 1,2-4).Ganz bestimmt entwickelte sich zwischen ihnen eine besondere und 
freundschaftliche Beziehung, womit beide Seiten im Geiste des gegenseitigen Re-
spektes und reiner “Vater“ und “Töchterliebe“ gewinnen, d. h. sich gegenseitig be-
schenken. Abischag – die Schunemiterin – pfegt ihren alten und kranken Herrscher; 
dieser beschenkt mit seinem eigentümlichen Charisma ihr junges Herz durch seine 
Reife und der Aufmerksamkeit des Menschen, der das ganze Leben die Gunst Gottes, 
des Herrn, genoss.Wahrscheinlich hat sie nie geheiratet, lernte auch keinen anderen 
Mann kennen, hatte keine eigenen Kinder, damit sie so ihrem König bis zum Tode 
treu bleibt (vgl. 1 Kön 2,21-25).

Marta und Maria: Gegenüber Abischag haben wir ein Schwesternduo vor uns, 
welches uns dank der Evangelien vertraut bekannt ist. Beide genossen gemeinsam 
mit ihrem Bruder Lazarus die nahe Zuneigung Christi (vgl. Joh 11,5) und nahmen in 
ihm vor allem den Sohn Gottes – den Messias wahr (vgl. Joh 11,27), was auch damit 
bestätigt ist, dass er ihren Bruder und gleichzeitig seinen Freund von den Toten au-
ferweckte(vgl. Joh 11,43-44). Man kann an dieser Stelle auch nicht die unvergessli-
che Begegnung Jesu mit der gastfreundlichen Martha und ihrer sorgfältig zuhören-
den Schwester Maria weglassen (vgl. Lk 10,38-42), oder Marias liebevolle Handlung, 
als sie Jesus mit kostbarem Öl die Beine salbte (vgl. Joh 12,3).

Abischag – Martha und Maria: Aus den aufgeschriebenen Informationen ist es 
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nicht schwer, einen Vergleich dieser beiden genannten biblischen Persönlichkeiten 
zu folgern. Alle drei, wie sie die Worte der Schrift beschreiben, sind heilige Frau-
en, welche sich durch einen standhaften, opferwilligen Dienst, Bescheidenheit, die 
Kunst zuzuhören, Folgsamkeit und jungfräuliche Reinheit auszeichnen. Das alles 
geht aus einem Leben voll Glauben und Hoffnung in den einzigen Gott, den Herrn 
hervor. Es kam ihnen besonderer Gnaden zuteil, die sie aus der eigenartigen Schatz-
kammer der Weiheit Gottes schöpfen durften und sowie im König David, so in Jesus 
Christus erleben, wie grosszügig Gott ist.

5. Die Schunemiterin – die Frau des Jairus
Die Schunemiterin: Der alttestamentliche Text im 2. Buch der Könige schreibt 

über eine „vortreffliche“ Frau, die aus Schunem stammt, welche dem heiligen Mann 
regelmässig Gastfreundschaft gewährte (Essen, Unterkunft). Dafür dankt ihr der 
Gottesmann Elisa mit einer Vorhersage, dass sie in bestimmter Zeit einen Sohn ge-
bärt; der Jüngling Gehasi setzte sich für sie ein. Nach einer bestimmten Zeit wuchs 
das Kind und stirbt als Folge von Kopfschmerzen auf den Knieen seiner Mutter. Die-
se legte ihn tot auf das Bett Elisas, machte sich auf den Berg Karmel zum Propheten 
auf, um ihn persönlich um Hilfe zu bitten. Dieser betet folgend in Zurückgezogenheit 
beim toten Knaben, der auf seinem Bett liegt, im „Prozedurverfahren“erweckt er ihn 
zum Leben und übergibt ihn seiner dankbaren Mutter (vgl. 2 Kön 4,8-37).

Die Frau des Jairus: Der neutestamentliche Text beschreibt gleich an drei Stellen 
in den synoptischen Evangelien ein aussergewöhnliches Ereignis der Auferweckung 
eines zwölfjährigen Mädchens, welches die einzige Tochter der Frau des Jairus ist. 
Auf Grund der flehentlichen Bitte und des grossen Glaubens ihres Mannes kommt 
Jesus in ihr Haus und dort weckt er auf eine wunderwirkende Art dieses Kind von 
den Toten auf (vgl. Mt 9,18-26; Mk 5,22-43; Lk 8,40-56).

Die Schunemiterin – die Frau des Jairus: Wieder wird es auch nicht schwer sein, 
eine biblische Parabel zwischen diesen Müttern zu finden, welche das schmerzhafte 
Leid durch den Verlust des einzigen Kindes verbindet. Beide dieser Frauen wenden 
sich mit grossem Vertrauen um Hilfe nach Oben, was sie durch ihren unerschütter-
lichen Glauben und festes Vertrauen in eine positive Lösung ihres Problemes bezeu-
gen. Wer als Einziger kann hier helfen? Ähnlich wie in den vorhergehenden, jedoch 
auch in den folgenden Ereignissen nehmen wir hier deutlich den Vermittler von Got-
tes Wunder wahr, welcher in diesen zwei Fällen der Prophet Elisa und der göttliche 
Lehrer – Christus ist.

6. Susanna – die Ehebrecherin
Susanna: Wenn wir ein typisches Frauenmuster suchen sollten, so könnten wir 

es mit Sicherheit in der alttestamentlichen Frau Susanna sehen, deren Beispiel nicht 
nur als Ehefrau, Mutter,aber auch Tochter einer Nachfolge wert ist. Es kommt jedoch 
eine Lebensprüfung: sie wich auch dieser auf Anblick schönen und edlen Frau nicht 
aus, die mit Unrecht von zwei lasterhaften Volksrichtern wegen Ehebruch beschul-
digt wurde.

Die Ehebrecherin: Die heilige Schrift gibt uns keine näheren Informationen über das 
Leben dieser Frau, welche bei Ehebruch ertappt wurde. Auch dem Mann, der mit ihr 
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diese Sünde beging,drohte der Tod, jedoch dem gelang es wahrscheinlich zu flüchten. 
Der Ehemann ist nicht aufzufinden, damit er ihr nach Gesetz eventuell verzeihen könnte, 
und so wird alles in grosser Geschwindigkeit zu einem gerechten Urteil vorbereitet.

Susanna – die Ehebrecherin: Aus den kurzen, oben angeführten Charakteristiken 
geht hervor, dass diese Frauen eine verhältnismässig unterschiedliche Lebensart führ-
ten. Und doch ist hier etwas, was sie verbindet: Beide sind der Sünde des Ehebruchs 
beschuldigt (vgl. Dan 13,37-41; Joh 8,3-5), und deshalb droht ihnen nach dem Gesetz 
Moses der Steiningungstod (vgl. Dt 22,22). Eine ist unberechtigt angeklagt, die zweite 
berechtigt. Für die erste setzt sich der reine Jüngling namens Daniel ein, der durch 
den Geist Gottes dazu geführt wird, hinter der anderen steht als Verteidiger der göttli-
che Erlöser selbst. Beide werden am Ende begnadigt (gereinigt). Auch aus diesen zwei 
biblischen Geschichten können wir wahrnehmen, wie Gott, der Herr,nicht nur denen 
nahe ist, die ihn um Hilfe bitten (vgl. Dan 13,42-43), sondern auch denen,welche zwar 
nicht verteidigt werden, jedoch das Herz voller Reue haben (vgl. Joh 8,11).

7. Die Mutter des Makkabäus – die Mutter der Söhne von Zebbedäus
Die Makkabäermutter: Ein tragisches, rührendes und ebenso auch ein sehr hel-

denhaftes Ereignis des zweiten Makkabäer – Buches: die tapfere Mutter muss Zeugin 
einer schmählichen, grausamen Folterung ihrer sieben Söhne sein. Nach ihnen stirbt 
auch sie; alle möchten nämlich dem einzigen und wahren Gott, dem Herrn Treue 
bewahren (vgl. 2 Mak 7,20). Es ist erstaunlich und bewundernswert, auf welche Art 
diese Frau, wahrscheinlich Witwe, ihre geliebten Söhne aufmuntert, besonders den 
jüngsten (vgl. 2 Mak 7,28-29), weil ihr vor allem deren ewiges Leben besonders am 
Herzen liegt.

Die Mutter der Söhne von Zebbedäus: Allgemein wird angenommen, dass die 
Ehefrau des Zebbedäus Salome die Schwester der Mutter Jesu, Maria war. Das wür-
de bedeuten, dass durch die Heirat Zebbedäus der Onkel Jesu wurde und Jakob und 
Johannes die Cousins Jesu waren (vgl. Joh 19,25; Mk 15,40). Wir können annehmen, 
dass auch aus diesem Grund ihre Mutter mit einer besonderen Bitte zu Christus 
kommt, dass ihre Söhne „bessere“ Plätze im Himmlischen Königreich besetzen als 
die anderen Apostel (vgl. Mt 20,21). Salome glaubt, dass die Tante Jesu, welche ihn 
zusammen mit anderen Frauen auf seinen Wegen begleitet und ihm treu dient, die-
ses mütterliche „Privilegium“ hat.

Die Makkabäermutter – die Mutter der Söhne des Zebeddäus: Wir haben 
zwei Mütter vor uns und beiden liegt die Zukunft ihrer Söhne am Herzen; sie wol-
len doch für ihre Söhne das Beste,was ist, d. h. ein ewiges Leben. Beide sind sehr 
fromm, opferbereit, aufrichtig, jedoch würde ich sagen, zeitweilig unterschiedlich 
geistlich reif Eine alttestamentliche Mutter mit ihren Söhnen „trinkt“ schon den Be-
cher des Opfers,wobei die Mutter Jakobs und Johannes´ für ihre Söhne Ehrenplätze 
zu Jesu Rechten und Linken im Himmelreich Gottes fordert. Auf die Frage Jesu, ob 
sie den Kelch trinken dürfen, den er trinken wird, antworten die Söhne mit Ja. Sie 
sind einverstanden, obwohl sie nicht wissen, was dies für sie bedeuten wird: Jakob 
wurde von Herodes Agrippa um das Jahr 44 dem Tode ausgesetzt (vgl. Sk 12,2). Jo-
hannes unterzog sich selbst nicht dem Märtyrium, dennoch wurde er dem Leide des 
Meisters eng angeschlossen (vgl. Joh 19,26).
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Abschluss
In Vermittlung dieser biblischer Geschichten konnten wir das Profil einiger Pa-

are heiliger Frauen deutlicher erkennen, respektive mehr enthüllen. Jede von den 
vierzehn von mir ausgesuchten mehr oder weniger bekannten positiven Persön-
lichkeiten stellen ein bestimmtes Beispiel vor, d. h. ein Muster zur Nachfolge. Ich 
freue mich, dass ich hier verschiedene Blickwinkel dafür nennen konnte, wie man 
ein erfülltes Leben mit Glauben, Dienst, Bussfertigkeit,Vertrauen in Gottes Hilfe und 
Treue, bis zum Tod führend, verleben kann.

Nur diese Lebensart kann den Menschen nach der Gottesordnung vor das Angesi-
cht des Allerhöchsten führen.Dort finden unsere Seelen die ewige himmlische Her-
rlichkeit. Wenn wir auch unsere Leben an verschiedenen Orten, in Zeiten, Kulturen 
verleben und verschiedene bedeutungsvolle oder weniger geachtete Posten ver-
treten, dennoch gehören wir vorbehaltslos Gott, dem Herrn. Der Beweis dafür sind 
auch die sieben angeführten biblischen Personalparablen (Ähnlichkeiten), welche 
auf der einen Seite die Farbigkeit der Lebensschicksale zeigte,wobei auf der anderen 
Seite das Ziel gleich bleibt – das Einzige!

Resümee:
Die Geschichte der Nationen bilden vor allem Menschen, die sich in die ganze 

Historie der Menschheit eingetragen haben. Es handelt sich besonders um bedeu-
tungsvolle Persönlichkeiten, die ihr Leben im Kontext mit Gott, dem Herrn selbst 
verknüpften und damit erfüllten, welcher sich dem Menschen in seinem einzig ge-
borenen Sohn sichtbar machte, dem Messias der Welt (vgl. Joh 3,16). Wo anders 
sucht man die wahrste Richtung der Komplettheit des Lebens, als selbst im Got-
tesmenschen – Jesus Christus? Es ist wichtig zu sagen, dass diese Persönlichkeiten, 
über welche auch diese biblische Studie verhandelt, über die Reife des Einzelnen 
als solchen spezifisch aussagen. Mögen diese „vierzehn Stationen,“ d. h. die unver-
gessenen biblischen Frauen, in verschiedener und gemeinsamer Zeit und Ort, in 
nicht leichten Lebenssituationen lebend, für uns eine Aufmunterung, eine positive 
Bereicherung, vor allem jedoch eine übersichtliche Anleitung sein, um sich einmal 
zwischen die für Gott unvergesslichen Seelen einzureihen!

Schlüsselworte: Gott, der Herr, Christus – der Erlöser, Frauen, die Heilige Schrift, 
biblische Begebenheit

Summary:
Unforgettable biblical women and their influence on the present
The history of nations is primarily made up of people who have entered the entire 

history of mankind. They are particularly important personalities who have united 
and fulfilled their lives in the context of God, who has made himself visible to man, in 
his born Son, the Messiah of the world (cf. John 3:16). Where else should we look for 
this true direction of the fullness of life than in God — in Jesus Christ? It is important 
to say that these personalities, who are also discussed in this scientific contribution, 
specifically testify to spiritual maturity. May these „fourteen stops“ concerning un-
forgettable biblical women at different times and places, living in difficult life situa-
tions, be an encouragement, a positive enrichment for us, but above all a clear guide 
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so that we too can be among the unforgettable souls for God!
Kewords: God, Lord, Christ – Redeemer, women, Scripture, biblical event
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Jednym z kłamstw tego świata jest to,

że jeśli będziesz dobry dla ludzi,

oni odwdzięczą się tym samym.

To bzdura.

Są tacy, którzy czerpią przyjemność z rujnowania innych. 

Jednakże niezależnie od tego, jak zgniłe serca spotkasz,

warto być miłym nie po to, aby ktoś ci się odwdzięczał, 

ale po to, by pokazywać światu,

że człowieczeństwo jednak istnieje.
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Introduzione
Non vi è dubbio che l’Europa e il pensiero cristiano siano da secoli strettamente 

connessi; ne è prova il fatto che l’uomo europeo già da tempo immemorabile abbia pre-
dicato una concezione di vita non semplice, basata su alti valori spirituali1. Purtroppo 
dobbiamo ammettere che l’attuale situazione del vecchio continente dà testimonianza 
di altre priorità, come si evince dalla prima parte del presente articolo. Questo è uno 
dei motivi per i quali vogliamo riflettere con franchezza sulla causa di tale crisi, col de-
siderio di un concreto “ritorno”, a cui ha numerose volte fatto appello l’indimenticato 
Giovanni Paolo II2. nel quale riconosciamo uno dei maggiori uomini contemporanei eu-
ropei. L’idea principale del presente studio è incentrata sugli attuali problemi relativi 
alle vocazioni sacerdotali e religiose, fatto che deriva indiscutibilmente dall’atmosfera 
generale della società, in cui il Vangelo di Cristo ha smesso di occupare un posto cen-
trale per l’uomo di oggi. Questi assume atteggiamenti che sono principalmente orien-
tati alle comodità dell’attuale società secolarizzata e ciò spesso spegne l’interesse per 
l’uomo concreto e la sua salvezza. Per tale motivo nel secondo capitolo ci dedicheremo 
al Figlio dell’uomo, desiderando, attraverso il Vangelo di Giovanni, riscoprire e, quindi, 
pregare continuamente chiedendo per tutta l’Europa uomini e donne disposti a consa-
crarsi a Dio. Spesso proprio essi sono i più fedeli garanti dei valori morali e culturali e 
soprattutto della dimensione escatologica di ognuno di noi.

1 “Sullo sfondo delle altre religioni i valori cristiani, proprio da questo punto di vista e in particolare nell’ottica di oggi, 
appaiono come i più impegnativi: lo stesso Cristo si è definito come “la via, la verità e la vita” (Gv 14, 6). Chi decide 
quindi di seguire il suo esempio, già vede con lo sguardo spirituale oltre l’orizzonte del mondo materiale, fa suo 
l’atteggiamento dello sforzo, della rinuncia, della purificazione ripetuta e della profonda trasformazione interiore.” 
(cf. KUČERKOVÁ M., KNAPÍK J., Cesta do Compostely, Košice 2018, pp. 18-20, traduzione a cura dell’autore).

2 “Riprendendo questo invito alla speranza, ancora oggi ripeto a te, Europa che sei all‘inizio del terzo millennio: Ri-
torna te stessa. Sii te stessa. Riscopri le tue origini. Ravviva le tue radici. Nel corso dei secoli, hai ricevuto il tesoro 
della fede cristiana. Esso fonda la tua vita sociale sui principi tratti dal Vangelo e se ne scorgono le tracce dentro 
le arti, la letteratura, il pensiero e la cultura delle tue nazioni. Ma questa eredità non appartiene soltanto al passato; 
essa è un progetto per l‘avvenire da trasmettere alle generazioni future, poiché è la matrice della vita delle persone e 
dei popoli che hanno forgiato insieme il Continente europeo. Non temere! Il Vangelo non è contro di te, ma è a tuo 
favore. Lo conferma la constatazione che l‘ispirazione cristiana può trasformare l‘aggregazione politica, culturale 
ed economica in una convivenza nella quale tutti gli europei si sentano a casa propria e formino una famiglia di Na-
zioni, cui altre regioni del mondo possono fruttuosamente ispirarsi. Abbi fiducia! Nel Vangelo, che è Gesù, troverai 
la speranza solida e duratura a cui aspiri. È una speranza fondata sulla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. 
Questa vittoria Egli ha voluto che sia tua per la tua salvezza e la tua gioia.“ (cf. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione 
apostolica Ecclesia in Europa 120-121, Milano 2003, p. 126).

La crisi europea delle vocazioni sacerdotali
e religiose nel XXI secolo e un nuovo orizzonte 
alla luce del Vangelo secondo Giovanni

 

Ks. prof. dr. hab. Patrik Maturkanič - VŠAPs w Terezinie (Czechy)             
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1. Dove cercare le cause del problema?
Nel contesto della non semplice situazione presente che interessa le vocazioni sa-

cerdotali e religiose, le quali senza dubbio stanno attraversando una profonda crisi, 
è bene individuare le cause più significative di tali problemi, agevolando così la ricer-
ca di una soluzione positiva. Scoprire l’identità del proprio io e, in connessione a ciò, 
comprendere la sua libertà interiore; scoprire il dono della vita in comunione, così 
spesso poco apprezzato; identificarsi con il sacrificio di Cristo, in corrispondenza 
con i nostri sacrifici; essere disposti e sottomettersi: ecco i compiti che si presentano 
davanti a coloro ai quali non è indifferente il futuro della Chiesa cattolica europea. 
Ciò significa che questa autoriflessione, rivolta primariamente al proprio contesto 
d’appartenenza, vuole in qualche maniera offrire la guarigione delle nostre anime 
malate, schiudendo allo stesso tempo le porte dei nostri spazi ecclesiastici, dove si 
rianimerà l’entusiasmo evangelico del XXI secolo.

2. Il problema della propria identità e l’incomprensione della vera libertà
L’identità del proprio Io fa parte degli elementi fondamentali antropologici e, qu-

indi, trascendentali di ogni individuo umano. Riflettendo su noi stessi riusciamo a 
scoprire l’alto valore dell’homo cognitivus, ovvero l’uomo capace di essere consa-
pevole non solo dei propri processi mentali, psichici, ma soprattutto del rivolgersi 
verso determinati obiettivi. Nel contesto di tale percezione scopriamo che per re-
alizzarsi permanentemente non basta il solo piano umano verticale, il quale, nella 
limitatezza della sua capienza, non potrà mai riempire in modo duraturo gli spazi 
delle nostre varie aspettative. Ecco quindi lo spazio della dimensione orizzontale, 
invariabile, che si può cogliere soprattutto nelle intenzioni del nostro intimo, il qu-
ale è immutabile ed è indipendente dalla materia del corpo. Per questo è invisibile, 
indivisibile, indistruttibile e dunque anche immortale, cosa che risulta dalla sua so-
stanza. A questo punto è opportuno domandarci: in quale modo questo principio 
interiore del nostro Io, che comunemente chiamiamo anima umana, si è connesso 
grazie ai nostri genitori con l’involucro corporeo?3 Chi è la causa o l’autore di questa 
vita interna dentro di noi? Per logica si evince che colui che ha donato all’uomo il 
respiro della vita altri non è che la Vita stessa, che ovviamente non possiamo vedere 
con occhio umano. Ciò significa che non lo percepiamo attraverso le varie circostan-
ze, bensì principalmente con l’intimo della nostra anima. Solo all’uomo, come unico 
essere vivente dell’intero Universo, spetta tale prerogativa per cui attraverso un dia-
logo aperto ci è permesso di essere permanentemente connessi con il mistero del 
Principio della vita. In quest’ottica parliamo della più autentica identità di ognuno 
di noi, per cui, scoprendo nel corso di tutta la vita l’autenticità del nostro intimo, 
diventiamo esseri umani completi, interiormente liberi e quindi felici. Dobbiamo 
però ammettere con onestà che tante volte siamo testimoni del contrario di quanto 

3 “Al momento di ogni concepimento umano sono presenti i seguenti rapporti causali: l’atto dei genitori 
(causa seconda) nella formazione del corpo e l’azione di Dio rispetto a tale atto dei genitori (causa pri-
ma), ovvero l’atto creatore di Dio, il cui risultato è la creazione e l’infusione dell’anima. Dio crea 
l’anima in risposta al corpo, al quale Egli con l’anima dà la vita e la forma della data materia, accom-
pagnando così l’atto fecondativo dei genitori.” (cf. THURZO V., Biblický základ ontologického “dob-
ra dieťaťa“, in Sväté písmo ako duša teológie, Trnava 2015, p. 256, traduzione a cura dell’autore).
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appena detto. Spesso l’immaturità dell’individuo adulto si concentra in modo squili-
brato di più sullo stile consumistico della sua esistenza piuttosto che su ciò per cui 
è stato creato. Constatiamo che lo scopo e, quindi, il centro di vita dell’uomo sono in 
pericolo per una sorta di forma di guadagno che è sempre in cambiamento, ovvero di 
valori mutevoli, non in grado di soddisfare le nostre anime, che sono orientate verso 
altre, atemporali dimensioni, cioè verso Dio. In Lui troviamo la risposta identificati-
va esauriente di tutta la storia umana: Chi sono e dove vado?

3. L’isolamento egocentrico e la negazione della vita sociale
Un‘altra causa non trascurabile della crisi europea delle vocazioni sacerdotali e reli-

giose è indubbiamente l’immaturo isolamento individuale del singolo, aspetto alquan-
to caratteristico per l’epoca attuale. Se cerchiamo con onestà le cause principali di tale 
problema sociale scopriamo che le sue origini partono già da rapporti familiari indi-
cativi. In essi troviamo un modo di approccio ai problemi nel quale manca la voglia di 
imparare a dialogare per mezzo delle formule espressive di base, con cui possiamo ad 
esempio esprimere la nostra gratitudine o il nostro dispiacere sotto forma di supplica, 
e che sono l’elemento fondamentale dell’espressione umana di ogni persona. È deplo-
revole, anzi grave, vedere in vari luoghi della vita sociale gli uomini d’oggi, senza dif-
ferenza d’età e status, che comunicano insieme principalmente attraverso la moderna 
tecnologia telefonica, sebbene tra di loro ci sia una brevissima distanza. Dobbiamo 
tenere a mente che l’uomo ha bisogno dell’altro, e ciò non solo per le funzioni biologi-
che, ma in primo luogo per il reciproco arricchimento interiore. L’uomo è giustamente 
definito come homo sociologicus, che crea un determinato gruppo di persone, le quali 
costituiscono unità personali concrete. Una di esse è rappresentata anche dai luoghi 
dei nostri seminari sacerdotali e conventi deserti, testimonianza di un grande proble-
ma nei rapporti interpersonali europei. L’uomo odierno non vuole legarsi a istituzioni 
consacrate, che determinano regole concrete, in cui l’elemento cardine è la rinuncia 
del proprio io a vantaggio delle vive comunità. Il motivo di ciò è il non voler essere 
vincolati dal punto di vista temporale e soprattutto personale, insieme all’incompren-
sione del messaggio di Gesù sulla sua continua presenza nell’altro (cf. Mt 18, 20)4.

4. La mancanza di disponibilità a fare sacrifici volontari
Già nella prima infanzia possiamo notare nelle singole persone la capacità di fare 

o non fare diversi atti di abnegazione volontaria. Si vuole intendere qui un tipo di 
educazione in cui i genitori insegnano ai figli ad essi affidati a capire che la qualità 
della vita non dipende solamente dalla quantità. Per sacrifici volontari, e ciò anche 
nel contesto della dimensione spirituale, qui possiamo intendere ad esempio l’impe-
gno a osservare il digiuno di venerdì. A ciò è legato anche il rapporto con le altre qu-
estioni della vita spirituale, ossia il desiderio di rispettare i comandamenti di Dio, la 
fedeltà alla preghiera, gli atti di amore per il prossimo. Un ragazzo o una ragazza con 

4 “L’essere parte di una società è ciò che l’uomo ha in comune con Cristo, il quale venne al mondo come un uomo vero, 
quindi facente parte di una famiglia umana. La sua opera di redenzione si è realizzata non per il singolo, ma per tanti, 
dunque per la salvezza dell’umanità intera. Di quanto riguarda l’uomo e la sua vita, nulla è estraneo a Cristo. Il suo 
insegnamento non si ferma all’etica di una società umana onesta, ma ci porta il comandamento dell’amore, che spro-
na ogni uomo di buona volontà a oltrepassare la sua limitata soglia biologica e a comportarsi con magnanimità nei 
rapporti con gli altri.” (cf. JUDÁK V., Na ceste k všednému dňu, Nitra 2004, p. 188, traduzione a cura dell’autore).
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tale impostazione ha la porta aperta nel modo migliore possibile verso la consacra-
zione per tutta la vita. Il problema però spesso consiste nel dove trovare una persona 
così preparata e impostata dalla famiglia per la vocazione spirituale. Una persona 
cioè per la quale non sia difficile connettere la propria vita con il sacrificio di Cristo 
(cf. Mt 16, 24). D’altra parte non dobbiamo aver paura di credere che il buon Pasto-
re chiami al suo servizio non solo i servi perfettamente preparati sin dall’infanzia, 
bensì anche i peccatori che desiderano convertirsi e vivere una vita di pentimento 
in età più avanzata. La chiave per comprendere correttamente tale conversione con-
siste principalmente nel fatto che colui che è stato chiamato dal Redentore sia del 
tutto disposto, nello spirito del carisma della comunità di cui è membro, a fare i vari 
sacrifici della vita quotidiana. In base alle esperienze sappiamo bene che quello che 
per alcuni sembra un’inezia, per altri può essere difficile; allo stesso modo, quello 
che per un seminarista è spesso difficile, agli occhi di un suo confratello lo è meno. 
Il mezzo più efficace per capire ciò e, allo stesso tempo, la medicina che può fare gu-
arire la società di oggi è portare senza riserve la croce di Gesù all’orizzonte della sua 
gloriosa resurrezione (cf. Gv 12, 32).

5. L’incapacità di sottomettersi (problema dell’autorità)
Dai racconti dei religiosi più anziani evinciamo che ciò che è più difficile e allo 

stesso tempo più importante nella vita consacrata è la capacità di obbedire al pro-
prio superiore, ossia sottomettersi. Non sbagliamo se diciamo che in ogni persona 
c’è un dato elemento maturo dell’opinione d’identità, cioè personale, e quindi le 
sue seguenti realizzazioni. Qual è allora il senso principale di “negare” se stessi e 
mettersi nelle mani del superiore ecclesiastico? La risposta migliore la troviamo nel 
modello di vita di Gesù Cristo e nella sua obbedienza di Figlio alla missione affida-
tagli dal Padre (cf. Mc 14, 36). A questo livello trascendentale e a questo pensiero 
logico, tante volte incomprensibile con l’ottica umana, è orientato il voto d’obbe-
dienza dei sacerdoti e dei religiosi; tale voto è molto spesso decisivo e da esso deri-
va la sostanza della questione. In questo contesto possiamo parlare di una sorta di 
esercizio della vita interiore, quando, attraverso l’obbedienza magari anche di un 
comando a prima vista irragionevole, la nostra anima ottiene grazie a tale atto il suo 
profitto, cioè la santificazione. Entriamo così in un determinato mistero della fede 
che ci orienta verso vette diverse, che il mondo circostante non potrà mai capire (cf. 
Ap 21, 10). Anche in questo senso avvertiamo il problema delle vocazioni spirituali, 
che è basato sulla mancanza di volontà e, quindi, di capacità di accogliere Cristo che 
esprime il suo volere attraverso i superiori. In unione al suo corpo mistico, cioè la 
Chiesa, anche noi abbiamo la possibilità di collaborare alla salvezza degli altri. Non 
è forse una grande ispirazione accettare ogni autorità che ci viene donata, sotto-
mettendoci di buon grado ad essa nello spirito del messaggio di Gesù? È bene saper 
vedere nella giusta luce coloro che rappresentano tale autorità; anch’essi sono per-
sone comuni, in continua ricerca del volere di Dio e desiderosi di aiutarci5.

5 “L’autorità deve superare l’indifferenza, deve superare se stessa, i suoi limiti, deve avere il coraggio di iniziare 
qualcosa, di intervenire, di esporre la sua parola, il suo animo, la sua sostanza di vita, per generare e trasformare 
sostanzialmente la vita degli altri.” (cf. HLAD Ľ., Cirkev v postmoderne. Náčrt katolíckej ekleziológie, Terezín 

2016, p. 99, traduzione a cura dell’autore).
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6. Il nuovo orizzonte - Gesù Cristo
Il secondo capitolo del presente contributo, ricollegandosi alla parte precedente, 

vuole indicare una soluzione del tutto concreta al problema, soluzione che si appoggia 
allo stesso Cristo, il quale si rivolge anche a noi, persone attuali. Nelle parole di Gesù 
registrate dal discepolo amato dal Maestro (cf. Gv 19, 26) e con l’accompagnamento 
spirituale degli ultimi cinque papi, vogliamo riscoprire anche la nascita della nostra 
vocazione nel contesto della vita della Verità, che ci conduce nelle amorevoli braccia 
del buon Pastore. In questo nuovo orizzonte come seguaci di Gesù Cristo siamo allo 
stesso tempo ben coscienti delle nostre varie debolezze, connesse all’imperfezione 
umana. Allora, con animo ancor più penitente e supplicante, veniamo alla fonte della 
nostra guarigione che è il Salvatore del mondo crocifisso. Nel mistero di questo pro-
fondo incontro, che sempre si ripete, di Cristo con il suo discepolo (o discepola) mo-
derno, scopriamo la fonte di ogni vivificante futuro della nostra consacrazione. Non si 
può tralasciare che proprio nel corso di questi avvenimenti sul Golgota legati nostra 
salvezza ci è stata donata la madre di Gesù, ora anche nostra madre celeste. Coscienti 
di queste realtà storiche non semplici, osserviamo le origini della Chiesa, la quale fin 
dai suoi inizi ha attraversato eventi non semplici, nei secoli passati così come nell’e-
poca attuale. Tuttavia restiamo fedeli nella preghiera per le nuove vocazioni spirituali.

7. La nascita della nostra vocazione (cf. Gv 1, 36-40)
Quando parliamo delle nuove vocazioni spirituali non dobbiamo tralasciare l’ele-

mento più importante, cioè l’impulso fondamentale, che non è in nessun altro se non 
nella persona del Figlio di Dio. È opportuno, secondo l’esempio dei discepoli, saper 
prestare correttamente ascolto agli appelli dei saggi e istruttivi consigli dei moderni 
Giovanni e seguire a testa alta Cristo. Non però in modo cieco, cioè passivamente, ma 
con reale interesse a conoscere colui a cui desideriamo affidare tutta la nostra vita. 
In relazione a ciò anche noi fin da subito chiediamo con sincerità al Messia “trovato” 
dove dimori. E non abbiamo paura di dire che tale domanda sull’”origine di Gesù” non 
risuona dal nostro cuore solo una volta, ma anzi spesso riproduce ripetutamente l’eco 
delle nostre anime: “Maestro, dove dimori?” (Gv 1, 37). Ciò accade soprattutto quan-
do nei momenti di incertezza e spesso anche di incomprensione dei nostri più prossi-
mi cerchiamo la presenza vicina di colui che ci chiama al suo servizio. Solo in questo 
costante rapporto personale - Cristo ed io - è possibile riconoscere principalmente 
attraverso la fede viva che il luogo in cui Egli “dimora” spesso non è la decisione del 
nostro volere, ma di quelli a cui per competenza apparteniamo. Per questo, così come 
i primi discepoli chiamati da Cristo, rimaniamo con Lui anche noi, quando nel con-
testo di tutta la vita un giorno si trasformerà nell’orizzonte dell’eternità immutabile.

Merita attenzione il Santo Padre già menzionato nell’introduzione, Giovanni Pa-
olo II, che si è occupato di questo tema nella sua esortazione apostolica Pastores 
dabo vobis, con la quale ha donato a tutta la Chiesa parole cariche di ispirazione, 
valide anche per l’epoca attuale. Il mistero della vocazione sacerdotale, che continu-
amente si ripete, e ciò soprattutto per tale servizio sacro6. del tutto devoto e difficile, 

6 “Il sacerdozio è una professione sacra e una vocazione di Dio, che richiede tutto il nostro essere e la nostra vita ed 
è decisiva per il successo o il fallimento finale (cf. 1 Cor 4, 4). “Guai a me se non annuncio il Vangelo!” (1 Cor 9, 
16) - dice l’apostolo dei popoli a se stesso e a noi.” (cf. MÜLLER G., Ihr sollt ein Segen sein, Freiburg im Breisgau 
2018, p. 33, traduzione a cura dell’autore).
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ci è presentato dal Papa slavo in tre concrete fasi, basate su come realizzare la voce 
di Cristo che chiama la nostra anima. Ecco le sue parole:

„Questa pagina di Vangelo è una delle tante del Libro Sacro nelle quali si descri-
ve il “mistero“ della vocazione, nel nostro caso il mistero della vocazione ad essere 
apostoli di Gesù. La pagina di Giovanni, che ha un significato anche per la vocazio-
ne cristiana come tale, riveste un valore emblematico per la vocazione sacerdotale. 
La Chiesa, quale comunità dei discepoli di Gesù, è chiamata a fissare il suo sguardo 
su questa scena che, in qualche modo, si rinnova continuamente nella storia. È in-
vitata ad approfondire il senso originale e personale della vocazione alla sequela 
di Cristo nel ministero sacerdotale e l‘inscindibile legame tra la grazia divina e la 
responsabilità umana, racchiuso e rivelato nei due termini che più volte troviamo 
nel Vangelo: vieni e seguimi (cf. Mt 19, 21). È sollecitata a decifrare e a percorrere 
il dinamismo proprio della vocazione, il suo svilupparsi graduale e concreto nelle 
fasi del cercare Gesù, del seguirlo e del rimanere con lui. La Chiesa coglie in questo 
“Vangelo della vocazione“ il paradigma, la forza e l‘impulso della sua pastorale vo-
cazionale, ossia della sua missione destinata a curare la nascita, il discernimento e 
l‘accompagnamento delle vocazioni, in particolare delle vocazioni al sacerdozio“7.

8. La vita nella Verità (cf. Gv 14, 6)
Non è errato affermare che ogni uomo, creato a immagine di Dio, ha in sé l’innato 

desiderio della verità (bene universale) come tale. Possiamo quindi dire che all’uomo 
si addice che tutte le sue azioni corrispondano alla Verità eterna. D’altra parte però 
osserviamo con dolore che il peccato umano ha danneggiato e continua a danneggia-
re quest’armonia della vita di Dio in ognuno di noi. Constatiamo che il rispetto per la 
verità8 diventa qualcosa di molto incerto nei vari rapporti quotidiani. Nonostante tali 
difficoltà vediamo che l’uomo non ha mai smesso di desiderare e, quindi, di cercare 
questa Verità, che è l’unica a poterlo rendere permanentemente felice ed è dunque 
un importante valore della sua esistenza9. A questo sacro servizio di annunciare, cioè 
diffondere la legge positiva dell’anima umana, è per sua natura chiamato ogni uomo, 
il cui metro di valutazione è la sua coscienza. Se ci spostiamo al livello dell’uomo bat-
tezzato, che conosce profondamente la felice novella del Vangelo di Giovanni, ci è di 
conforto il fatto che tale Verità immutabile sia essenzialmente unita in Gesù Cristo, 
nostro Signore (cf. Gv 14, 6). In poche parole, basta voler seguire con determinazione 
il suo Cammino, che è il solo a portare al porto sicuro della Vita eterna. Ma si trove-

7 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Pastores dabo vobis 34, Milano 2017, p. 67-68.
8 “Il rispetto per la verità diventa un grave problema, che influenza tutte le sfere della vita personale e pubbli-

ca. I sacerdoti spesso ascoltano dalle bocche dei credenti dubbi circa il fatto se una qualche verità ancora esi-
sta. Anch’essi sono stati colpiti dalla crisi della sospettosità. La gente non crede che i politici, i medici, i ma-
nager, i sacerdoti e così pure i media dicano loro la verità. Affoghiamo in una grande quantità di informazio-
ni, ma nel contempo non sappiamo a chi o a cosa possiamo credere. Lo Stato si vuole difendere creando mezzi 
con i quali controllare ogni nostra attività nel nome di un pericolo che minaccia la società e la democrazia. Al-
tri sono convinti che maggiore sarà la trasparenza, minore sarà la falsità. Così però anche la trasparenza diven-
ta un nuovo totalitarismo, che vuole rivelare ogni cosa riguardo a ciò che essa ritiene debba essere saputo da 
tutti.” (cf. ŠURÁB M., Radosť z homílie - Homiliae gaudium, Nitra 2018, p. 161, traduzione a cura dell’autore).

9 “Partiamo dal fatto che tutti desideriamo la verità. Nessuno di noi vorrebbe essere raggirato! Giustamente consideriamo 
la verità come un importante valore della nostra vita. La vita dell’uomo senza la verità non è dignitosa e in mancanza 
della verità l’uomo patisce.” (cf. BAXANT J., Ut videam, Litoměřice 2018, p. 115, traduzione a cura dell’autore).



ARTICLES

50

ranno anche oggi coloro che si donano completamente al servizio dell’annuncio del 
Vangelo della verità? Abbiamo qui in mente soprattutto i futuri sacerdoti e religiosi, 
che nelle varie forme del loro servizio quotidiano risponderanno sempre e in modo 
autentico alla domanda di Pilato: Che cos’è (Chi è) la verità? (cf. Gv 18, 37-38).

Di ciò scrive in modo molto bello anche il secondo Santo Papa del secolo scorso, 
Paolo VI. Nella sua indimenticabile e per noi sempre attuale esortazione apostolica 
Evangelii nuntiandi egli spiega il valore della Verità nel contesto di ogni annunciato-
re del Vangelo. Proprio a questi servitori della verità, ai quali il Papa si rivolge con 
familiarità, sono dedicate le seguenti parole:

“Il Vangelo che ci è stato affidato è anche parola di verità. Una verità che rende 
liberi (cf. Gv 8, 32) e che sola può donare la pace del cuore: questo cercano gli uomini 
quando annunziamo loro la Buona Novella. Verità su Dio, verità sull‘uomo e sul suo 
destino misterioso, verità sul mondo. Verità difficile che ricerchiamo nella Parola 
di Dio ma di cui non siamo, lo ripetiamo, né padroni né arbitri, ma i depositari, gli 
araldi, i servitori. Da ogni evangelizzatore ci si attende che abbia il culto della verità, 
tanto più che la verità da lui approfondita e comunicata è la verità rivelata e quin-
di - più d‘ogni altra - parte della verità primordiale, che è Dio stesso. Il predicatore 
del Vangelo sarà dunque colui che, anche a prezzo della rinuncia personale e della 
sofferenza, ricerca sempre la verità che deve trasmettere agli altri. Egli non tradisce 
né dissimula mai la verità per piacere agli uomini, per stupire o sbalordire, né per 
originalità o desiderio di mettersi in mostra. Egli non rifiuta la verità; non offusca la 
verità rivelata per pigrizia nel ricercarla, per comodità o per paura“10.

9. L’amore del buon Pastore (cf. Gv 10, 7-18)
Ciò che l’anima umana più desidera è la realtà originaria della sua nascita, quan-

do al momento del concepimento le è stato donato l’Alito dell’amore immutabile, 
vitale. Il valore del detto fenomeno è da questo punto di vista insuperabile e allo 
stesso tempo realizzabile in diversi modi variabili. Solamente all’uomo spetta ama-
re e quindi fare gli altri e, per estensione, anche se stesso felici (cf. Gv 13, 34). Da 
quest’ottica antropologico-spirituale, che è senza dubbio la più decisiva e quindi la 
più credibile anche nella vita consacrata, conosciamo Gesù Cristo, che nel Vangelo 
di Giovanni ci presenta il racconto del buon Pastore. Nelle singole frasi scopriamo il 
carisma originale del benevolo Figlio dell’Uomo, che dà istruzioni del tutto concrete 
su come rispondere nel modo migliore alla già più volte menzionata crisi europea 
delle vocazioni spirituali. È possibile trovare una vocazione più ispiratrice che es-
sere l’intermediario delle grazie celesti? Nel contesto del Vangelo ciò significa che 
l’uomo che vive nella consacrazione diventa una sorta di “portiere” a servizio della 
Parola di Dio (cf. Gv 10, 3). La sua priorità non è il potere o il guadagno materiale (cf. 
Gv 10, 3), ma il bene delle anime affidate a lui, che egli guida nel recinto sotto la guida 
dell’unico pastore - Cristo (cf. Gv 10, 16). Lui solo è il massimo garante del collega-
mento di noi terresti con l’orizzonte del Padre eterno. Egli dà, letteralmente offre la 
sua vita per gli altri per poterli salvare per sempre (cf. Gv 10, 17).

Se a questo punto parliamo dell’amore di Gesù, che appare nell’immagine del buon 
Pastore, e quindi della vocazione, ovvero della libera decisione da parte dell’uomo 

10  Cf. PAOLO VI, Esortazione apostolica Evangeliii nuntiandi 78, Bologna 2014, pp. 84-85.
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per l’avventura di una vita d’amore11, è bene ricordarsi la prima enciclica di Papa Be-
nedetto XVI. In essa questo esperto teologo e pastore spirituale richiama l’attenzione 
sullo stretto rapporto d’amore tra il Salvatore e l’uomo concreto, che si manifesta nel-
la vita pratica di tutti i giorni. Solo colui che dà, riceve; colui che smarrisce, trova. Solo 
colui che giorno dopo giorno sacrifica la sua vita per l’altro (cf. Gv 15, 13) ha capito la 
logica del pensiero di Dio e, quindi, il livello più autentico della vita sacerdotale e re-
ligiosa. Che le parole di questo documento ecclesiastico sempre attuale, Deus caritas 
est, siano permanente ispirazione (sfida) per il rinnovamento della vita consacrata 
anche nel nostro vecchio continente.

“Si rivela così possibile l‘amore del prossimo nel senso enunciato dalla Bibbia, da 
Gesù. Esso consiste appunto nel fatto che io amo, in Dio e con Dio, anche la persona 
che non gradisco o neanche conosco. Questo può realizzarsi solo a partire dall‘inti-
mo incontro con Dio, un incontro che è diventato comunione di volontà arrivando 
fino a toccare il sentimento. Allora imparo a guardare quest‘altra persona non più 
soltanto con i miei occhi e con i miei sentimenti, ma secondo la prospettiva di Gesù 
Cristo. Il suo amico è mio amico. Al di là dell‘apparenza esteriore dell‘altro scorgo la 
sua interiore attesa di un gesto di amore, di attenzione, che io non faccio arrivare a 
lui soltanto attraverso le organizzazioni a ciò deputate, accettandolo magari come 
necessità politica. Io vedo con gli occhi di Cristo e posso dare all‘altro ben più che le 
cose esternamente necessarie: posso donargli lo sguardo di amore di cui egli ha bi-
sogno. Qui si mostra l‘interazione necessaria tra amore di Dio e amore del prossimo, 
di cui la Prima Lettera di Giovanni parla con tanta insistenza. Se il contatto con Dio 
manca del tutto nella mia vita, posso vedere nell‘altro sempre soltanto l‘altro e non 
riesco a riconoscere in lui l‘immagine divina. Se però nella mia vita tralascio comple-
tamente l‘attenzione per l‘altro, volendo essere solamente “pio“ e compiere i miei 
“doveri religiosi“, allora s‘inaridisce anche il rapporto con Dio. Allora questo rapporto 
è soltanto “corretto“, ma senza amore. Solo la mia disponibilità ad andare incontro al 
prossimo, a mostrargli amore, mi rende sensibile anche di fronte a Dio. Solo il servizio 
al prossimo apre i miei occhi su quello che Dio fa per me e su come Egli mi ama“12.

10. Con il nostro Maestro e sua madre fino all’estremo (cf. Gv 19, 26-27)
Non sarebbe giusto se nel contesto di quanto scritto prima in questo secondo capitolo 

tralasciassimo del tutto il brano chiave che parla del Salvatore crocifisso, di sua madre 
e dell’apostolo che Gesù amava e che ha annotato questo avvenimento. Proprio questo 
brano è il “luogo” fondamentale di ogni vita religiosa, così come di quella sacerdotale; in 
esso troviamo nella maniera più autentica le risposte alle domande che ci accompagnano 
tutta la vita. Solamente in questa posizione a stretto contatto con l’amore di Dio siamo in 
grado di addossarci gli impegni (voti), che il mondo ateo non potrà mai capire. La croce, 

11  “Dio ha chiamato l’uomo alla vita, non solo all’esistenza fisica: lo ha invitato anche alla vita d’amore. L’uomo 
deve amare Dio e i suoi prossimi. È chiamato all’amore. In ciò consistono la sua grandezza e la sua dignità. Per 
questo ha ricevuto “anche la vita terrena e insieme ad essa i tempi e le scadenze”. Molte persone però hanno rifiu-
tato questo dono di immenso valore, hanno respinto la vocazione all’amore, non hanno capito il suo valore, hanno 
assunto un’ottica derisoria e rimangono insensibili. Si può dire che in questo modo essi anticipano la loro decisione 
di sopportare un giorno la sofferenza causata dal fatto che ormai per loro non sarà più possibile amare. Chi non 
ama oggi, non potrà amare nemmeno nell’eternità! Questo sarà il suo inferno!” (cf. ŠULÍK I., Má láska v indivi-
dualistickej spoločnosti miesto?,in Pútnik svätovojtešský 2007, Trnava 2007, p. 35, traduzione a cura dell’autore).

12  Cf. BENEDETTO XVI., Enciclica Deus caritas est 18, in Lettere Encicliche di Benedetto XVI,Milano 2013, pp. 36-37.
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sulla quale è appeso il Redentore del mondo, desidera anche oggi invitare vicino a sé nu-
ove Marie e nuovi Giovanni, affinché con le loro vite di “co-sacrificio” nella povertà, castità 
e obbedienza portino testimonianza del suo sacrificio redentore. Non si tratta solamente 
di un evento cruciale d’importanza storico-folkloristica, che noi Europei tradizionalmente 
e di buon grado commemoriamo a Pasqua. Con la fede e soprattutto con l’umiltà delle 
nostre anime percepiamo le ferite sempre aperte di Gesù (cf. Gv 19, 37), così come le 
Sue cicatrici glorificate (cf. Gv 20, 20), che ci svelano il mistero della rivelazione di Dio. 
In connessione a ciò proprio il sacerdote attivamente rende attuali queste ferite e queste 
cicatrici quando nella grazia dello Spirito Santo celebra il sacrificio eucaristico. In questo 
modo diventa un secondo Cristo servitore13. Così è coinvolto nel mistero della redenzione, 
quando unisce alla sua misera umanità le parole allora proferite dal Maestro nel cenacolo: 
“Questo è il mio corpo… Questo è il mio sangue…” (cf. Mt 26, 26-28). Non è forse proprio 
questo il motivo principale per il quale lasciare tutto, diventare un discepolo di Cristo an-
che in quest’epoca non facile e collegare così il mondo terreno a quello celeste?

Senza dubbio possiamo affermare che anche il successore di Pietro del XXI secolo, 
rappresentato da Papa Francesco, nella sua esortazione apostolica Evangelii gaudium 
riflette in modo positivo le parole del Redentore dedicate a sua madre e all’amato ami-
co. Questo messaggio di Gesù, secondo le parole del Papa gesuita, vuole essere una 
sfida missionaria portatrice di salvezza, quando ci è stata donata la madre, la Madon-
na. Con il suo aiuto e sotto la sua protezione vogliamo entrare anche nel mistero del 
Vangelo di Giovanni e riconoscere in esso il posto del tutto originale, determinato da 
Dio anche per noi.

“Sulla croce, quando Cristo soffriva nella sua carne il drammatico incontro tra il 
peccato del mondo e la misericordia divina, poté vedere ai suoi piedi la presenza 
consolante della Madre e dell’amico. In quel momento cruciale, prima di dichiara-
re compiuta l’opera che il Padre gli aveva affidato, Gesù disse a Maria: “Donna, ecco 
tuo figlio!“. Poi disse all’amico amato: “Ecco tua madre!“ (Gv19, 26-27). Queste parole 
di Gesù sulla soglia della morte non esprimono in primo luogo una preoccupazione 
compassionevole verso sua madre, ma sono piuttosto una formula di rivelazione che 
manifesta il mistero di una speciale missione salvifica. Gesù ci lasciava sua madre 
come madre nostra. Solo dopo aver fatto questo Gesù ha potuto sentire che “tutto era 
compiuto“ (Gv19, 28). Ai piedi della croce, nell’ora suprema della nuova creazione, 
Cristo ci conduce a Maria. Ci conduce a Lei perché non vuole che camminiamo senza 
una madre, e il popolo legge in quell’immagine materna tutti i misteri del Vangelo. Al 
Signore non piace che manchi alla sua Chiesa l’icona femminile”14.

13  “Quando cerchiamo l’essenza e la pienezza del servizio sacerdotale del Nuovo Testamento, dobbiamo concentrare 
la nostra attenzione su Cristo, che è il Sommo Sacerdote e dal quale tale sacramento ha origine. Sappiamo che 
il Redentore ha istituito questo sacramento durante l’ultima cena. Ma poco prima di farlo ha lavato i piedi agli 
apostoli (cf. Gv 13, 14-15), come se avesse voluto mostrare ai suoi eletti in cosa consista l’autenticità del servizio 
sacerdotale, che è prima di tutto servizio agli altri, sacrificio di se stessi fino al limite. Da ciò poi deriva il termine 
di sacerdozio ministeriale, Gesù Cristo, Sommo Pontefice, non ha risparmiato se stesso, ma si è sacrificato per 
noi e la nostra salvezza. Similmente anche i suoi eletti di ogni tempo devono essere colmi di questo sacrificarsi 
per gli altri. Ciò che essi quotidianamente rendono attuale sull’altare, lo devono testimoniare anche con gli atti 
dell’amore che si sacrifica per gli altri. Essere in grado di realizzare il voto di consacrazione, che deve affrontare 
la vita di servizio del servo consacrato.” (cf. MATURKANIČ P., Biskup i jeho najbliżsi współpracownicy kapłani 
uczestniczący w odkupicielskim poslaniu Chrystusa, in Humanum 5(2)/2010, p. 345, traduzione a cura dell’autore).

14  Cf. PAPA FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium 285, Bologna 2013, pp. 125-126.
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11. Con Cristo e la sua Chiesa (cf. Gv 21, 15-19)
Il nuovo orizzonte delle vocazioni sacerdotali e religiose con tutta sicurezza rien-

tra nello “spazio” del pensiero ecclesiale. È impossibile che colui che abbia deciso di 
diventare sacerdote o di entrare in convento realizzi il suo proposito in modo privato. 
La base di tale approccio ecclesiale presuppone una reciproca collaborazione inter-
personale, fondata soprattutto sul livello di comunione del Dio trino, dove attraverso 
la rivelazione conosciamo il Figlio di Dio incarnato (cf. Gv 3, 16). Dal suo insegna-
mento di salvezza, con cui possiamo venire a conoscenza dalla tradizione viva, dalle 
Scritture e dal magistero, vediamo che l’istituzione ecclesiale, di cui Egli è il santo 
fondatore, porta in sé il carattere di ordine gerarchico invariabile. Per sua decisione 
personale, ma soprattutto divina, tra i dodici apostoli eletti Egli sceglie il suo diretto 
rappresentante sulla terra, che pone a capo di una, santa, cattolica e apostolica Chiesa. 
Questo potere di disporre delle chiavi del Regno dei Cieli, che unisce i cieli alla terra, è 
stato affidato all’apostolo Pietro e a tutti i suoi legittimi successori (cf. Mt 16, 18-19). 
Potrebbe erroneamente sembrare che il momento di questa importante consegna sia 
avvenuto, come descrive l’evangelista Matteo, nei luoghi della Cesarea di Filippo. La 
realtà del primato è invece istituita presso il lago di Tiberiade alla presenza di sette 
apostoli, quando Gesù risorto (glorificato) si rivolge a Simone, figlio di Giovanni, po-
nendogli più volte domande riguardo a ciò su cui Egli ha fondato il suo insegnamento. 
In base alle sue risposte sincere, il Figlio di Dio gli affida le sue pecore, la sua Chiesa 
(cf. Gv 21, 15-19). Nel contesto di tale professione e della seguente consegna del po-
tere affidato, nei vari secoli fino ai nostri giorni riconosciamo in questi rappresentanti 
visibili di Gesù Cristo quegli uomini nelle cui competenze giurisdizionali ricade ogni 
singola organizzazione della Chiesa universale. In altre parole ciò significa che ogni 
singolo membro della Chiesa cattolica, e quindi anche il sacerdote o il religioso, è 
parte di una determinata comunità (diocesi, ordine religioso, congregazione e simili), 
che costituisce il variopinto mosaico chiamato Chiesa. Sappiamo bene inoltre che non 
si tratta solo di una struttura organizzativa, a cui Dio misericordioso, attraverso le 
decisioni di Pietro, continuamente conferisce le tanto necessarie grazie.

Nel contesto delle righe scritte sopra vogliamo ricordare anche il Santo Papa Gio-
vanni XXIII, a cui stava a cuore in modo sensibile il massimo bene della Chiesa. Nella 
sua prima enciclica Ad Petri Cathedram, nel nobile servizio del suo magistero spiega 
in modo comprensibile l’ordine gerarchico della Chiesa cattolica, appoggiandosi a 
riferimenti biblici:

“Che ci sia poi nella chiesa cattolica l’unità di regime, ognuno lo vede. Come infatti i fe-
deli sono soggetti ai sacerdoti, e i sacerdoti ai vescovi “posti dallo Spirito Santo a reggere 
la chiesa di Dio“ (At 20, 28); così tutti e singoli i sacri pastori sono sottomessi al romano 
pontefice. Questi, infatti, deve essere ritenuto legittimo successore di quel Pietro, che 
Cristo Signore ha posto come pietra e fondamento della sua chiesa (cf. Mt 16, 18) e al 
quale singolarmente diede la potestà di sciogliere e di legare in terra (cf. Mt 16,19), di 
confermare i suoi fratelli (cf. Lc 22, 32) e di pascere l’intero gregge (cf. Gv 21, 15-17)“15.

15  Cf. GIOVANNI XXIII, Enciclica Ad Petri Cathedram, III, in Encicliche di Giovanni XXIII,Bologna 2014, p. 24.
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Conclusione
Nelle ultime righe del presente intervento vorrei spiegare ai lettori il motivo che 

ha ispirato la scelta dell’evangelista Giovanni, il quale può essere visto come una del-
le risposte più autentiche sul modo di trovare un “nuovo orizzonte” delle vocazioni 
sacerdotali e religiose per l’epoca attuale. Da un lato il motivo è la forza senza pari e 
l’effetto della Parola di Dio (cf. Gv 1, 1), nella quale vediamo direttamente il Maestro 
divino (cf. Gv 1, 14), ma anche l’amorevole discepolo che non ha abbandonato il suo 
Maestro morente (cf. Gv 19, 26). A lui appunto è stata affidata presso la croce la 
madre del Salvatore, quando grazie alla potente azione dello Spirito “ha scoperto” 
l’amore di Dio (1 Gv 4, 9), di cui troviamo testimonianza soprattutto nella sua pri-
ma lettera. Il secondo importante motivo per cui nel contesto del dato tema è stato 
fatto riferimento al figlio minore di Zebedeo, è la grande stima verso un defunto 
sacerdote religioso che visse undici anni di dura prigionia nelle carceri comuniste in 
Cecoslovacchia. Da ottimo conoscitore del più volte citato San Giovanni, egli insegnò 
a memoria ai suoi compagni di prigione tutti i 21 capitoli della Sacra Scrittura, come 
attestano le dichiarazioni di alcuni testimoni ancora in vita. Proprio tale Parola di 
Dio, scritta dall’evangelista più giovane, dava la forza a questi fratelli religiosi che 
soffrivano, mentre poi, arrivato il momento giusto, avrebbe portato i frutti spirituali 
dei nuovi discepoli di Cristo. Egli è infatti la vera vite e noi siamo i suoi strumenti, 
cioè i tralci, che portano frutti per la sua massima gloria e onore (cf. Gv 15, 5).

Summary:
European crisis of the priestly and religious occupations of the 21st century and a 

new horizon in the light of John‘s Gospel
From the results of reliable statistics, but also from the experience (practice) of 

many spiritual fathers, it can be said that the true view is that the current European 
Catholic Church is experiencing a great crisis of priestly and religious vocations. This 
scientific article attempts, in its two basic chapters, not only to seek out the causes of 
this problem, but also to find their long-term solution. In connection with this cru-
cial pan-European theme, it is important to realize that this is primarily the spiritual 
dimension affecting each of us. It is very often our renovated churches and monaste-
ries that carry the rich cultural and historical religious echoes of the past centuries, 
but they are empty without sanctified servants. Truly and therefore responsibly, to-
gether with the evangelist John, we want to seek through these sentences the pre-
sent disciples of Christ and offer them a lasting sense of dedication to the service of 
God‘s kingdom. Then our favourite sacred places will come to life again, and above 
all there will be those who, with love and willingness, will take daily bread and wine 
or their Book of Books in their anointed hands, and will recite a song of thanksgiving, 
praise, resignation and pray for us all to the Supreme Creator. Certainly, with this 
new Spirit (cf. John 16, 13), Europe will find its new face, and it will also avoid the 
problems faced by these times.

Keywords: crisis, occupation, Europe, Christ, John the Evangelist.
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Býznam spolupráce školy a rodiny

 

PhDr. ThLic. Nikol Volková - Prešovská univerzita v Prešove  

Úvod
Rozvoj osobnosti a charakter človeka prebieha síce po celý život, ale základy sú 

budované už hneď po narodení. Činitele vývinu detskej osobnosti sa začínajú upla-
tňovať prvým dotykom matkinej ruky. Úplne prvým spoločenstvom, ku ktorému pa-
trí, je rodina – dieťa patrí svojej matke. Už nemluvňa sa zoznamuje s rodičovskou 
láskou a starostlivosťou, ktoré ho súčasne aj formujú. Vytvorením rodiny, ktorú 
môžeme nazvať „komunita“, začíname niekde patriť. Táto komunita je domov, mie-
sto, kam patríme, kde nachádzame svoju identitu a zázemie. Patriť môžeme aj ku 
gangu, ku klubu, k sekte, k skupine aktivistov alebo k iným organizáciám, aj farnosti 
alebo cirkvi sú pre mnohých domovom. Aby sa dieťa mohlo v dospelosti začleniť 
do spoločnosti ako jej platný člen prechádza v detstve štádiami náročnej prípravy a 
výchovy. V prvom rade je to v rodine, neskôr začne navštevovať materskú školu, kde 
sa pripravuje na vstup do školy. Predškolská výchova zabezpečuje všestranný har-
monický rozvoj detí od útleho veku do šiestich rokov v súlade s ich vekovými možno-
sťami a osobitosťami tak, aby v šiestom roku svojho života boli schopné úspešne sa 
začleniť do sústavného vzdelávacieho procesu v základnej škole. Začiatok školskej 
dochádzky je pre dieťa veľkou životnou zmenou, s ktorou sa musí vedieť vyrovnať 
a byť na ňu pripravené, pretože škola kladie mnohé nové požiadavky, ktoré musí 
zvládnuť dieťa, ale aj jeho rodičia. 

Príprava na povolanie má v škole už svoju tradíciu. Začína sa uplatňovať už v 
školských laviciach. Má výchovno-preventívny charakter. Zameriava sa na výchovu a 
prípravu, aby bol mladý človekschopný prevziať kormidlo svojho života do vlastných 
rúk. Preto škola vstupuje do výchovného procesu dieťaťa, spolu s rodinou a spo-
ločenstvom, rozhodujúcim spôsobom. Ak má proces výchovy prebehnúť úspešne, 

Narodila sa v roku 1974 v Prešove. Autorka je absolventka Prešovskej univerzity v Prešove, Gréckokatolíckej teolo-
gickej fakulty, ktorú ukončila v roku 2010 v magisterskom študijnom programe Probačná a mediačná práca. V roku 
2011 získala osvedčenie o odbornej príprave mediátorov. V roku 2012 ukončila na Katedre filozofie a religionistiky 
rigorózne konanie v študijnom programe Religionistika (PhDr.). Od roku 2013 publikuje príspevky na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku a Prešovskej univerzite v Prešove. Od roku 1992 pracuje na Mestskom úrade v Prešov 
konkrétne na Sekcii stavebného úradu a urbanistiky, oddelení dopravy energetiky a životného prostredia, ako 
odborná referentka. V súčasnosti pôsobí na Prešovskej univerzite, Gréckokatolíckej teologickej fakulte na Katedre 
aplikovanej edukológie ako externá doktorandka.
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tieto činitele musia zabezpečovať, že ich ciele a metódy nebudú v rozpore. Jednou 
z oblastí, ktorú môže škola pozitívne ovplyvniť, je odovzdávanie etických a morál-
nych hodnôt. Dobrá škola má schopnosť pomáhať pri formovaní ideálov a princípov, 
ktoré budú usmerňovať správanie dieťaťa v ranných štádiách života i neskôr, keď sa 
začlení do života dospelých. Zároveň jeprimárne spoločenskou funkciou zabezpe-
čovať na profesionálnej úrovni výchovu a vzdelávanie mladej generácie a pripraviť 
ju na život a prácu v spoločnosti. Je aj realizátorom modelu výchovy spoločnosti a 
zároveň prostriedkom sociálneho ovplyvňovania mladej generácie. No za tým všet-
kým musíme nájsť hlavne spoluprácu a partnerstvo, ktoré je potrebné u všetkých 
účastníkov, ktorí sú do tohto procesu zapojení. Základom je kooperácia rodiny, školy 
a zaangažovanie rodičov. 

1. Komunita 
Komunitu – spoločenstvo – môžeme definovať ako prostredie alebo skupinu ľudí, 

ktorí sú schopní oceňovať vzájomné rozdielnosti jednotlivých členov, čo im umožňuje 
účinne a otvorene komunikovať a spolupracovať na dosiahnutí spoločných cieľov. 
Slovo komunita (z latinského communitas, znamená spoločenstvo, spoločnosť, 
ale aj vľúdnosť, láskavosť, zmysel pre spoločnosť) býva častokrát používané ako 
synonymum pre pospolitosť, teda protiklad pojmu „spoločnosť“. Výraz komunita 
pochádza z latinského slovného základu spoločného s communicare, komunikácia 
– komunikovať. 

Komunita sa v našich predstavách vždy spája s príjemnými pocitmi. Prináša ob-
raz ideálneho spoločenského usporiadania, ktorý túžime znovu nájsť. Predstavuje 
pocit bezpečia a vzájomného porozumenia, pevný bod v reálnom svete tekutej mo-
dernity, ktorý je premenlivý a plný neistoty. „Vysnívanej komunite často pripisuje-
me práve tie vlastnosti, ktoré nám v spoločnosti najviac chýbajú“.. Istota a bezpe-
čie, ktoré v skutočnej komunite môžeme získať, však nie sú zadarmo. Vymieňame 
ich za inú, menej dôležitú hodnotu – za slobodu, za právo na vlastnú jedinečnosť. 
Komunita a identita, podobne ako bezpečie a sloboda, sú v trvalom rozpore. Len 
ťažko sa nám niekedy podarí zlúčiť ich a užívať obe naraz. Rôzne spoločenské 
usporiadania poskytujú ľuďom odlišnú mieru slobody a bezpečnosti, pričom vždy 
prevažuje jedna na úkor druhej. Keď však jedna z nich zmizne úplne, druhá stratí 
vlastnosti, pre ktoré si ju ceníme. Bezpečnosť bez slobody sa stáva otroctvom, slo-
boda bez bezpečnosti znamená neprítomnosť komunity, teda osamelosť a neistotu 
  Identita, ktorú všetci hľadajú, priťahuje pozornosť a vyvoláva nadšenie. 
Identita znamená stáť mimo, byť odlišný a cez odlišnosť jedinečný, a tak 
hľadanie identity nemôže byť ničím iným než oddeľovaním a odlučovaním. 
V komunite sa môžeme spoliehať na dobrú vôľu všetkých ostatných. Keď 
zakopneme a spadneme, ostatní nám pomôžu znovu sa postaviť na nohy. 
„Našou povinnosťou je jednoducho navzájom si pomáhať a potom je aj našim 
právom jednoducho očakávať, že pomoc, ktorú potrebujeme, bude poruke“ 
  Každý z nás vie, že spoločenstvo je miesto stretnutia s iným človekom. 
Všetci ho potrebujú, najmä tí slabí – chorí, fyzicky či mentálne postihnutí, 
osamelí, utláčaní. Potrebujú nielen našu spoluúčasť, pomoc a starostlivosť, ale 
hlavne naše srdce a lásku. Potrebujú vedieť, že napriek svojmu postihnutiu 
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majú cenu, a že druhí sa bez nich nezaobídu. Toto im môžu sprostredkovať 
ľudia ochotní počúvať, milovať a sprevádzať ich. Členovia spoločenstiev 
hnutia sa pravidelne stretávajú, delia sa o svoje ťažkosti i nádeje, pomáhajú 
si niesť bremená a navzájom sa posilňujú. Z ich priateľstva sa rodí radosť 
   Je potrebné si uvedomiť, že spoločenstvá potrebujú podporu, sprevádzanie a 
pripomienky, aby splnili svoju úlohu a zostali otvorení a verní. V komunitnom živote 
je dôležité rásť v múdrosti a nikdy sa neskrývať za nariadenia a klišé. Tento rast 
znamená načúvať čoraz pozornejšie, načúvať ľuďom a spoločenstvám domovov 
komunity, aby sme poznali, ako sa rozvíjajú v krízach a napätiach, ako sa stávajú 
prameňmi života a aké ovocie prinášajú. Komunita ako výchovné spoločenstvo 
predstavuje jednu z foriem a jeden z prostriedkov realizácie metód výchovy nielen 
vo výchovných ústavoch, detských domovoch, ale vo výchove všeobecne. „Komunita 
poskytuje deťom veľké príležitosti pre citové korekcie, ako aj pre sociálne učenie“ 

2. Komunita – miesto, kam patríme
Komunita je domov, miesto, kam patrím, kde nachádzame svoju identitu a 

zázemie. Ako už bolo spomenuté v úvode, patriť môžeme aj ku gangu, ku klubu, 
k sekte, k skupine aktivistov alebo k iným organizáciám, aj farnosti alebo cirkvi 
sú pre mnohých domovom. Úplne prvým spoločenstvom, ku ktorému patríme, je 
rodina. „Dieťa patrí svojej matke“. Táto prvá spolupatričnosť je už od jeho počatia 
taká silná, že niektoré matky si myslia, že majú právo rozhodovať o živote a smrti 
dieťaťa, akoby už v lone svojej matky nemalo svoj vlastný život. Ak má dieťa pocit, 
že k nikomu nepatrí, trpí neznesiteľnou osamelosťou, ktorá sa prejavuje úzkosťou. 

Úzkosť je akýsi vnútorný nepokoj, ktorý zasahuje celé telo, ovplyvňuje zažívacie 
funkcie a spánok, mätie a zbavuje dieťa schopnosti posúdiť, čo má robiť a ako. 
Uzavrie ho do seba v neznesiteľnompocite zbytočnosti a smrti, hnevu a nenávisti. 
Dieťa, ktoré necíti, že je milované, si myslí, že nie je milovania hodné, že nie je 
dobré, že je zlé. Pocit osamelosti sa rýchlo mení na pocit viny. No ak dieťa milujú, 
považujú za drahé, ak ho počúvajú a správajú sa k nemu s úctou, je pokojné. Vie, 
že k niekomu patrí. Vie, že ho vedú, chránia a opatrujú, otvára sa bez strachu 
   Najsilnejšou túžbou dieťaťa je žiť v spojení so svojím otcom a matkou. Potreba 
spojenia s inou osobou je základnou potrebou ľudskej bytosti, je na počiatku 
všetkých ostatných potrieb a túžob. Ak tento hlad po spolupatričnosti a spojení nie 
je nasýtený, v dieťati rastie úzkosť s rozmanitými pocitmi viny, depresie, hnevu a 
nenávisti voči sebe i voči iným. Toto utrpenie sa môže stať takým neznesiteľným, 
že ak je dieťa dostatočne silné, urobí všetko možné, aby ho potlačilo a skrylo. 
Sníva, aby naň zabudlo, a prázdnotu vypĺňa aktivitou, zábavou a hlukom. „Tento 
pocit prázdnoty a osamelosti, ako aj všetko svoje utrpenie, skryje do tajnej skrýše 
svojej bytosti, do akéhosi hrobu, na ktorom je privalený balvan“. Všetky strasti sú 
pochované, ale s nimi i jeho zranené srdce, ktoré túži po dobrom vzťahu. Od tejto 
chvíle niektoré deti dokážu žiť, tvoriť, občas dosiahnuť úspech, obdiv a nezávislosť. 
Namiesto spojenia a lásky túžia po obdive. Iné deti upadnú do hlbokej depresie, búria 
sa proti rodičom a proti okolitému svetu a hľadajú kamarátov, s ktorými by mohli žiť 
na okraji spoločnosti. Vo všetkých týchto prípadoch však v najhlbšom vnútri dieťa 
neprestávajú rezonovať sily podvedomia cez pocit viny ukrytý v pomyselnom hrobe 
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jeho bytosti. Každý z nás má svoju osobnú históriu, ktorá ho robí jedinečným. Ľudia 
nás môžu prijímať alebo odmietať, náš život môže byť plný vnútorného utrpenia 
a ťažkých vzťahov s rodičmi. Všetci však vrúcne túžime, no zároveň sa obávame 
spolupatričnosti. Najväčšmi túžime po láske, a zároveň z nej máme najväčší strach. 
Robí nás zraniteľnými, práve vtedy nás môže zraniť odmietnutie alebo rozchod. 
Desíme sa lásky, pretože sa bojíme stratiť svoju slobodu a tvorivosť. Túžime patriť 
k nejakej skupine, ale súčasne sa obávame, že v nej určitým spôsobom zomrieme, 
pretože sa už na nás nebudú pozerať ako na jedinečných. „Túžime po láske, ale 
máme strach zo záväzkov a z nich vyplývajúcej závislosti. Bojíme sa, že nás využijú, 
zmanipulujú, udusia a zničia. V oblasti lásky, vzťahu a spolupatričnosti so všetkými 
ich nárokmi sme všetci rozpoltení“.

Niektorí ľudia v dôsledku okolností a z túžby uspokojiť svoje osobné potreby a 
doplniť to, čo im chýbalo v detstve, takmer za každú cenu hľadajú miesto, kam by 
patrili. Cítia sa natoľko osamelí, že sú ochotní obetovať svoj osobný rast a vedomie, 
aby sa stali členmi nejakej skupiny. Iní sa spolupatričnosti obávajú, hrozia sa toho, že 
skupina udusí a zničí to, čo jev nichnajvzácnejšie –sebavedomie, jedinečnosť,ktoré 
sú v rozpore s túžbou po vzťahu. Tento strach z akejkoľvek formy spoločenstva im 
bráni žiť v komunite. Potrebujú svoju nezávislosť, ktorá im nebráni milovať iných, 
súcitiť s nimi a prevziať zodpovednosť potrebnú pre veľký osobný priestor. 

Je veľký rozdiel medzi ľuďmi z chudobnejších krajín, kde sú rodiny v širšom zmy-
sle slova silné a zomknuté, a ľuďmi zo Západu, kde sa rodina rozpadá a jej členovia sú 
povzbudzovaní, aby žili veľmi individualisticky, šplhali sa po rebríčku úspechu, túžili 
po bohatstve, moci a čo najväčšej nezávislosti. Tí prví majú pocit spolupatričnosti, 
bezpečnosti a pokoja, ale niekedy sa ich osobné sebavedomie, sloboda a tvorivo-
sť dostatočne nerozvíjajú. „V istom zmysle sú väzňami skupiny“. Tí druhí sa často 
cítia osamelí a plní neistoty, nemajú veľa zmyslu pre spolupatričnosť a niekedy majú 
zmätené predstavy o svojej identite a mravných hodnotách. Svoju neistotu často vy-
važujú tak, že si okolo srdca stavajú bariéry a rozvíjajú svoje tvorivé schopnosti, aby 
si tak vystačili sami so sebou. V oboch prípadoch im chýba pravá vnútorná sloboda 

3. Vzájomné prekrývanie sfér vplyvu
K výchove mladého pokolenia v intenciách spoločenských humanitných cieľov je 

potrebné vzájomné prekrytie pôsobnosti predškolských, školských inštitúcii a hlavne 
rodiny. Kvalita týchto prekrytí je dôležitá pre vzájomné koordinovanie výchovného 
úsilia. Znaky komplexnostia dynamickosti sa týkajú predškolskej, školskej a rodinnej 
výchovy. V prekrytiach sa presadzujú tieto rysy jednak živelne, na základe životných 
potrieb, tiež uvedomele a organizovane, na základe poznania stavu a vývoja spoločnosti 
i stavu a vývinu dieťaťa v jeho vekových zvláštnostiach a individualite. 

4. Materská škola a výchovné zložky 
Predškolskézariadenia tvoria základ formovania profilu našej spoločnosti. V 

organizovanom výchovno-vzdeláva comprocese nastáva u detí rozvoj vedomo-
stí a poznávacích schopností. „Dieťa získava prvé skúsenosti o živote a práci ľudí, 
učí sa aktívne vnímať okolitý svet a samostatne plní jednoduché pracovné úlohy“. 
Získava schopnosť využívať jednoduché analýzy, porovnania a zovšeobecňovania, 
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čo mu v podstate pomáha osvojovať si poznatky. Koncepcia predškolskej výchovy 
preto zdôrazňuje požiadavky a metódy aktivizujúce dieťa, posilňujúce jeho inicia-
tívu, úsilie, túžbu po poznaní a činnosti. Zvýšené požiadavky na výchovu detí v pre-
dškolských zariadeniach vyjadruje v programe výchovnej práce. Program predsta-
vuje jednotný, ucelený a prirodzený systém celodenného pôsobenia na deti. Jeho 
obsah tvoria výchovné zložky zamerané na rozvíjanie vedomostí, logického mysle-
nia, telesných, hudobných a výtvarných zručností, ako aj rozvoj mravných návykov 

5. Spolupráca materskej školy so základnou školou 
Požiadavka spolupráce týchto dvoch výchovných inštitúcií sa stáva čoraz viac 

naliehavejšou. Pre obidve inštitúcie je záväzné právo každého jednotlivca na vzde-
lávanie a rozvoj nadania, záujmov a schopností. „Materská škola všestranne rozvíja 
osobnosť detí a využíva postupne všetky možnosti prípravy dieťaťa na vstup do ško-
ly“. Tiež tu môžeme spresniť jazykovú výchovu v materských školách, ktorá má pri-
praviť deti správne používať spisovný jazyk v jeho hovorovej podobe. Pod jazykom 
rozumieme systém a štruktúru znakov a zákonitosti ich spájania. Medzi jednotky 
jazyka patrí: aktívna slovná zásoba a pasívna slovná zásoba, aj vzájomný pomer po-
užívania. K zefektívneniu práce v prvom ročníku je dôležitým predpokladom úzka 
nadväznosť obsahu a metód práce základnej školy aj materskej školy (ďalej len ZŠ 
a MŠ), ich vnútorného štrukturálneho prepojenia. Zvýšený záujem a sústredená po-
zornosť, ktoré sa venujú predškolskej výchove, pramenia z úsilia vyrovnať dopo-
siaľ existujúce rozdiely v úrovni pripravenosti detí na úspešný vstup do ZŠ. Úlohou 
MŠ je snaha, aby sa cieľavedomý socializačný proces, rozumový a pohybový rozvoj 
dieťaťa neponechali živelnému priebehu, ale aby sa na všeobecnom základe inšti-
tucionalizoval. Ak teda prípravu detí pre prácu ZŠ zabezpečí MŠ, či už pravidelnou 
návštevou, alebo formou prípravných oddelení, splnia výchovní pracovníci len z po-
lovice túto úlohu v zmysle požiadavky novej koncepcie. Zostane ešte splniť úlohu 
smerom k rodičom zapísaných detí do prvého ročníka ZŠ, a to dlhší čas – počas nie-
koľkých mesiacov – organizovať semináre, besedy a prednášky k inštruktážam o 
základnýchvedomostiach a návykoch, ktoré dieťa potrebuje pre vstup do školy a o 
zabezpečovaní všestranného harmonického rozvoja detí v predškolskom veku. Ve-
ľký význam má pred vstupom do školy citový, telesný, biofyziologický a rozumový 
vývin dieťaťa. Potreba vyšetrenia detí pred vstupom do základnej školy vyplýva z na-
rastania preťažovania detí, z počtu neurotických detí, z potrieb odstraňovať nepro-
spievanie žiakov, vyťaženie maxima z rozumového potenciálu detí. „Pedagógovia, či 
si ich obľúbite alebo nie, významneovplyvňujú váš život. Dobrí vyučujúci sú cennejší 
ako zlato“. Deti sa rodí stále menej, v materských školách je ich badateľný úbytok. 
Na rodičov je však vyvíjaný istý tlak, aby nedávali deťom odklad školskej dochádzky, 
bez ohľadu na to, či je dieťa už na školu zrelé (často teda aj v neprospech dieťaťa). 
Materská škola je popri rodine zameraná na výchovu a vzdelávanie detí od raného 
veku po vstup do základnej školy. Predškolská výchova a vzdelávanie v materskej 
škole zohráva mimoriadne dôležitú úlohu aj vo vyrovnávaní rozdielov medzi deťmi 
z rôzneho socio-ekonomického a kultúrneho prostredia. Predškolská pripravenosť 
vytvára predpoklady školskej úspešnosti. Uskutočňuje sa podľa Programu výchovy 
a vzdelávania detí v MŠ schváleného Ministerstvom školstva a vedy SR. Predškolské 
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zariadenie vytvára podmienky na zaškolenie detí s odloženou povinnou školskou 
dochádzkou a detí, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú 
dochádzku. Rodičom alebo pestúnom detí sa poskytujú vzdelávacie odborné konzul-
tácie o výchove a vzdelávaní detí. Každé z nich je do istej miery génius a každý génius 
je do istej miery dieťaťom. 

Dieťa má svoju individualitu, neopakovateľnosť, je jediné na svete také, aké je, nik-
de nenájdeme jeho úplného dvojníka. „Deti nás často vedia príjemne prekvapiť svojimi 
nápadmi, nájdu mnohé riešenia, ktoré my nevidíme. V každom z nás, aj keď sme dospelí, 
spí jedno malé dieťa“.

6. Škola ako výchovný činiteľ
Pojmom „škola“ označujeme ustanovizeň, ktorá zabezpečuje výchovu a 

vzdelávanie detí a mladých ľudí, ale stále častejšie aj dospelých. Poslaním 
školy je predovšetkým vychovávanie a vzdelávanie ľudí tak, aby si primera-
ne svojim schopnostiam osvojili základy vzdelanosti, spoločenskú morál-
ku a hodnoty spoločnosti. „Sprostredkúva žiakom základy vied, a tak vytvára 
predpoklady pre ďalšie vzdelávanie a praktickú činnosť v dospelom veku“ 
Význam školy v živote spoločnosti vidíme aj v tom, že jej existencia je zakotvená až 
na úrovni ústavy. Listina základných práv a slobôd, ktorá je súčasťou ústavy, stano-
vuje, že každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná po dobu, ktorú 
stanoví zákon. Školu môžeme nazvať druhým domovom. Nielenže tam strávia deti a 
pedagógovia podstatnú časť dňa, ale zo všetkých strán zároveň prináša vzťahy, pria-
teľstvo, pomoc, porozumenie, nové vedomosti a ľudskú dôveru. No takýto pozitívny 
obraz zďaleka neprevláda všade, v školách sa vyskytujú aj rôzne kritické javy, ako 
šikanovanie, drogy, problémoví žiaci. Isté je, že môžeme vytvoriť deťom prostredie, 
v ktorom sa môžu zdravo rozvíjať a môžu uspokojovať základné ľudské potreby, a 
to nielen v rodine, ale aj v škole. Dieťa sa rodí ako čistý list papiera a čo doň vpíšu 
rodičia, pedagógovia a okolie, to do podstatnej miery vytvára jeho osobnosť. Deti, 
ktoré sa narodia do rodín plných očakávania, majú dobrý štart do života. Obklopuje 
ich láska a neha. Také dieťa rýchlo napreduje vo vývoji. Rodia sa však aj deti nech-
cené, od začiatku bez lásky. Takéto deti buď bojujú o svoju existenciu, alebo hynú 
– trpia citovou podvýživou. Táto diagnóza je horšia ako materiálny nedostatok. 
„Škola však nie vždy vytvára podmienky k tomu, aby to tak bolo. Školské osnovy 
presne predpisujú, čo všetko majú žiaci zvládnuť, neberúc ohľad na to, či to budú 
v živote potrebovať“. Škola vstupuje do výchovného procesu dieťaťa, spolu s rodi-
nou a spoločenstvom, rozhodujúcim spôsobom. Ak má proces výchovy prebehnúť 
úspešne, tieto činitele musia zabezpečovať, že ich ciele a metódy nebudú v rozpo-
re. Jednou z oblastí, ktorú môže škola pozitívne ovplyvniť, je odovzdávanie etických 
a morálnych hodnôt. Dobrá škola má schopnosť pomáhať pri formovaní ideálov a 
princípov, ktoré budú usmerňovať správanie dieťaťa teraz i potom, keď sa začlení 
do života dospelých. Škola je spoločenská inštitúcia, ktorej primárnou úlohou je 
zabezpečovať na profesionálnej úrovni výchovu a vzdelávanie mladej generácie a 
pripraviť ju na život a prácu v spoločnosti. Škola je realizátorom „modelu výcho-
vy“ spoločnosti a zároveň prostriedkom sociálneho ovplyvňovania mladej generácie 
     V rámci školy pôsobia aj voľnočasové zariadenia, školské družiny, školské klu-
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by, a fungujú aj iné voľnočasové aktivity mimo školu, ktoré sú pre deti určené. Po-
vinná školská výučba a voľnočasové aktivity školy sa so svojou funkciou a smero-
vaním v súčasnosti zbližujú – cez povinnosť a dobrovoľnosť sa vhodne dopĺňajú. 
„Škola je nápomocná k plynulému prechodu svojich žiakov do aktivít mimo školu“ 
Táto partnerská spolupráca sa javí ako pevný článok pri výchovnom zhodnoco-
vaní voľného času detí. „Voľný čas je dnes významnou oblasťou života a výchovy, 
ktorá sa rozvíja, obohacuje o nové formy, ale prináša aj dosiaľ nepoznané riziká“ 
Práve preto, mám nemôže byť ľahostajné, akým smerom sa mládež vyberie.

7 .Funkcie školy
Edukačné funkcie školy sa výrazne odlišujú od iných sociálnych inštitúcií, v ktorých 

tiež prebieha edukácia. Tieto funkcie spočívajú v tom, že prispievajú k celkovému roz-
voju jedinca a formujú ľudské bytosti. Špecifické edukačné funkcie školy sú:

- personalizačná funkcia – formovanie indivídua k samostatnej osobnosti;
- kvalifikačná funkcia – škola vybavuje mladých ľudí znalosťami a inými vlastno-

sťami, ktoré sú dôležité pre pracovné výkony;
- socializačná funkcia – človek získava v škole určité spôsoby správania, názory, 

vytvára si o sebe a o ostatných určitý obraz, učí sa zastávať určité pozície a iné;
integračná funkcia – škola pripravuje jednotlivcov nielen pre profesionálny 

život, ale i pre verejnú činnosť. Uvádza ho do akceptovania i kritiky svojho štátu 

8. Spolupráca rodiny s materskou školou a základnou školou
Dieťa je priamo ovplyvňované nielen určitými zodpovednými osobami (rodičia, 

pedagógovia), ale aj svojou príslušnosťou k určitej sociálnej skupine – rodine, mater-
skej škole, triede. Pojmom príslušnosť rozumieme skutočnosť, že každá z týchto sku-
pín musí zaujať určitý postoj. Príslušnosť však tiež znamená, že táto spätosť so sku-
pinou poskytuje jej členovi istotu, a tým aj možnosť vlastného rozvoja. Každá skupi-
na vymedzuje určitú úlohu a dieťa si osvojuje spôsoby správania a modely orientácie 
charakteristické pre danú skupinu. Kvalita vzťahu rodiny, materskej školy a školy 
je dôležitá pre vzájomné koordinovanie úsilia poznávať žiaka a na tomto základe 
aj voliť správne výchovné prostriedky, ktoré by eliminovali nežiaduce vlastnosti a 
správanie žiaka.

Rodinné prostredie všeobecne zaostáva za cieľavedomým teoreticko-norma-
tívnym pôsobením školského prostredia. V ňom dieťa poznáva konkrétny ži-
vot so všetkými kladmi i zápormi, sprostredkovane sa oboznamuje aj s rozpor-
mi v medziľudských vzťahoch, ktoré sa bežne v spoločenskom styku prejavujú 

. Naproti tomu škola vedie žiakov, aby poznali a najmä pochopili všeobecnejšie nor-
my správania, uvedomili si, aký je profil ideálneho človeka a aká je jeho funkcia v 
realite spoločenských vzťahov. Formuluje sa ideálna požiadavka jednotného vplyvu 
školy a rodiny, ktorá vyjadruje viac snahu ako realitu. „Dnes sa berie do úvahy my-
šlienka jednotného pôsobenia školy a rodiny, pretože ideálny súlad tu sotva možno 
dosiahnuť“ . Napriek tomu cieľom zostáva aspoň zladiť výchovné pôsobenie školy 
a rodiny tak, aby sa aspoň približne dospelo k jednotnému postupu pri napĺňaní 
spoločných výchovných cieľov. Povinnosťou školy je poznávať rodinné prostredie a 
aktívne reagovať na všetko dôležité, čo by mohlo viesť k nežiaducim výchovným 
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dôsledkom. „Čím ďalej, tým viac bude potrebné rozvíjať formy spolupráce školy a 
rodiny, ktoré by učiteľovi umožnili poznať a rešpektovať podmienky rodín“.

Spolupráca MŠ aj ZŠ s rodinou je veľmi dôležitá. Niektorí rodičia sú dokonca po 
dohode ochotní pomáhať pri skrášľovaní areálu školského dvora, rozmnožovaní 
rôznych pracovných materiálov k výchovno-vzdelávaciemu procesu, pri rôznych 
spoločných akciách, súťažiach a výletoch. Tiež zúčastňovať sa triedneho aktívu, 
besied s vystúpením detí s rôznym kultúrnym programom na Vianoce, Deň ma-
tiek, Deň detí, Deň otvorených dverí, počas Hodiny v základnej škole, aj športových 
súťaží či rozlúčky s predškolákmi. Spolupráca s rodičmi prispieva k upevňovaniu 
partnerstva medzi rodinou a školou, k zvyšovaniu kvality komunikácie, ponúka 
príležitosť na jednotné pôsobenie rodiny a školy, pomáha škole získať informácie 
na plánovanie spoločných aktivít či zlepšovanie školskej úspešnosti detí, a rodičom 
umožňuje spoznať, že materská škola má svoje opodstatnenie a je spoľahlivá.

9. Rodina
Rodina je základná skupina ľudí, ktorá vzniká na základe monogamného manžel-

stva a najbližších príbuzenských vzťahov. Tvoria ju rodičia – manželia, deti – súro-
denci, prípadne starí rodičia. Podľa mnohých názorov je kvalita života akejkoľvek 
spoločnosti priamo závislá od kvality rodinného života. „A kvalita každej rodiny 
závisí od kvality vzťahu medzi manželom a manželkou, ktorí formujú srdce rodiny“. 
Rodina na prelome tisícročí – subjekt kultúry, kresťanských a všeľudských hodnôt – 
chce prispieť k posilneniu tohto vedomia a tým k upevneniu inštitúcie manželstva 
ako spoločenstva muža a ženy a inštitúcie rodiny. Zvyčajne stavia základy spolo-
čenskej a kultúrnej kvality a úrovne každého jednotlivca, orientuje ho, alebo ovply-
vňuje jeho orientáciu na určitú hodnotovú štruktúru a vo veľkej miere aj životnú 
orientáciu. „Kvalita vzťahov v rodine vytvára atmosféru najužšieho prostredia, v 
ktorom dieťa nachádza svoje miesto, istotu, ale aj citovú vybavenosť, tak nevyhnut-
né pre život“. Rodina a rodinné vzťahy sú prirodzenou formou zázemia, spokojnosti, 
životnej ochrany pre dospelého i pre dieťa. Citové vzťahy v rodine sú kritériom jej 
kultúrnosti, stability a morálnej úrovne jej členov. Rodina svojou energiou lásky je 
potenciálne ideálnym prostredím, v ktorom sa nenivelizuje ani nekolektivizuje, ne-
vedie k obmedzovaniu ani zotročovaniu vedomia, ale dokáže spájať členov rodiny 
tak, že nepotláča ich osobnosť. Tento tajomný a zdanlivo rozporný čin personali-
zácie zjednocovaním uskutočňuje láska permanentne vo dvojici, v rodine a všade 
okolo nás. „Rodina je východiskovým terénom socializačného procesu a spojovacím 
mostíkom medzi jednotlivcom a spoločnosťou“.

10. Pre rodinu sú potrebné
Komunikatívnosť rodičov s deťmi závisí od vôle vstúpiť do vzťahu s nimi ako s 

bytosťami klímy vzájomného pochopenia, založeného na uskutočnení niekoľkých 
súvisiacich cností. Tieto cnosti sú počúvanie, spolužitie a spolupráca. Počúvanie-
predstavuje radosť z prenikania do sveta súladu a rôzností, do sveta, ktorý zväčšuje 
a rozširuje horizont individuality. Úspešne počúvať znamená odkrývať hodnotu au-
tentického dialógu, kde vôľa spolu preniknúť sa pozorne obracia na iného, preko-
návajúc obranné mechanizmy alebo vytvorené predsudky. Následná hodnota je dia-
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lóg. Zdieľaniepredstavuje chápanie iného ako neodkladný cieľ správy. Ide o to, aby 
sme dokázali pozornosť inému ako subjektu myšlienok, tvorcu citov, stret vnemov. 
Následná hodnota je prijatie.  Spolupráca znamená schopnosť chápať a rozvíjať ro-
dinnú aktivitu ako spoločnú činnosť, ovocie jednoty a účasti. Následná hodnota je 
schopnosť vytvárať komunitu. Výchova je veľmi namáhavá, najmä vo vyspelej spo-
ločnosti. Deťom treba dať primerané vzdelanie. Roky výchovy sa predlžujú. Rodina 
prekročila prah domácnosti, a tým sa rozmnožili aj ohrozenia.

Rodina plní v súlade s jej celkovým poslaním nasledovné úlohy: reprodukčnú, so-
ciálnu, spoločenskú, výchovnú. Celková funkcia rodiny vplýva aj na utváranie hod-
notovej orientácie dieťaťa a vo vzťahovej rovine výrazne ovplyvňuje formovanie 
charakteru ako najvýraznejšieho prejavu osobnosti každého človeka. „Rodina má 
svoje hodnoty“. V prostredí rodiny dieťa najvýraznejšie prežíva a uvedomuje si svoje 
miesto v nej, ako člen dôveryhodného kolektívu a viac-menej spoločnej hodnotovej 
orientácie. V rodine sa zachytávajú a rozvíjajú tradície ako pevné hodnoty minulosti, 
prítomnosti a budúcnosti. „Je v živote dieťaťa určitým vzorom pre riešenie mnohých 
životných situácií a rozhodovanie sa v nich“. Funkčná rodina si musí udržať hlavne 
spoločné činnosti vo voľnom čase, ktorých sa zúčastnia všetci, alebo aspoň niektorí 
členovia rodiny. Základná otázka, ako rodina trávi víkend, je najrýchlejšou cestou k 
zisteniu funkčnosti rodiny.

11. Rodina a jej vplyv
Rodina zaujíma nezastupiteľné miesto vo vývoji každého človeka. Na základe emo-

cionálnych vzťahov príbuzenstva formuje všetky stránky osobnosti jedinca, prakticky 
od narodenia až po dospelosť. Podmienky rodín, v ktorých vyrastá dieťa, sa z výcho-
vného hľadiska týkajú najmä demografickýc. h, ekonomických a kultúrnych stránok. 
Rozhodujúce sú však vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Poznanie rodinného prostredia 
je dôležitou podmienkou správneho výchovného pôsobenia školy, ako i efektívnej 
spolupráce rodičov a učiteľov. Rodina je teda spoločensky schválená forma trvalého 
spolužitia osôb viazaných zväzkom krvi, manželstva alebo adopcie. Členovia rodiny 
bývajú spolu a spoločne plnia úlohy vyplývajúce z výchovy detí a celkovej starostlivosti 
o rodinu i jej členov. Rodina je miestom výchovy a socializácie človeka, starostlivosti 
o jeho zdravý duševný a telesný vývin. „Rodina ako výchovná inštitúcia siaž dodnes 
zachovala prvenstvo v oblasti mravnej a citovej výchovy“. Rodina plní výchovnú funk-
ciu. Poskytuje dieťaťu najoptimálnejšie podmienky zdravého duševného i telesného 
rozvoja a šťastného detstva, pocitu bezpečia a citového zázemia. 

Rodina je prvým sociálnym prostredím, do ktorého sa dieťa zvyčajne dostáva. Je to 
skupina, ktorá má najväčší vplyv na vývin a formovanie osobnosti človeka – na jeho 
socializáciu. „Usporiadaná rodina poskytuje dieťaťu najoptimálnejšie podmienky na 
jehozdravý telesný a duševný vývin“. Prvé skúsenosti dieťa získava vo vlastnej rodine. 
Rodičovskú výchovu chápeme, ako stimuláciu a organizáciu aktivít, ktoré uspôsobia 
dieťa spoluvytvárať funkčnú rodinu. Cieľom tejto výchovy je prispieť k tomu, aby ka-
ždý jednotlivec mohol, chcel i vedel čo najefektívnejšie spoluvytvárať funkčnú rodi-
nu. Práve tá je prvou skupinou, ktorej členom sa stane každý ľudský jedinec. V rodine 
sa transformujú požiadavky spoločnosti a iných sociálnych skupín na spolunažívanie 
ľudí. Ovplyvňuje mnohé spoločenské zoskupenia a nepriamo aj celkovú spoločenskú 
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atmosféru. Všeobecne sa uvádzajú tri najdôležitejšie funkcie rodiny: uspokojovanie 
emocionálnych potrieb (reprodukčná funkcia), zabezpečovanie materiálnych potrieb 
(ekonomická funkcia) a usmerňovanie správneho vývinu dieťaťa (výchovná funkcia). 
Reprodukčná funkcia rodiny patrí medzi najdôležitejšie.

Rodinnú výchovu možno charakterizovať ako zámerné pôsobenie na deti a mládež 
v zmysle plnenia najvšeobecnejšieho výchovného cieľa – formovania všestranne rozvi-
nutej osobnosti. V širšom poňatí ide o pôsobenie starších príslušníkov rodiny na mla-
dších, aj bez toho, aby si to uvedomovali. V tomto zmysle ide o prirodzenú interakciu, 
ktorá sa akosi transformuje do vedomia a správania dorastajúcej generácie. V dôsled-
ku schopnosti napodobňovať, ktorá sa najvýraznejšie prejavuje v mladších vekových 
kategóriách, si dieťa osvojuje od rodičov charakteristické spôsoby správania, rečové 
zvláštnosti a mnohé konkrétne osobnostné vlastnosti.

Výchovné pôsobenie rodiny sa uskutočňuje prostredníctvom vzťahov, ktoré sa 
utvárajú medzi rodičmi a deťmi. Dieťa si postupne osvojuje určité modely správania. 
Už od útleho veku si všíma, ako sa správajú rodičia, pozoruje ich vzťahy, a na základe 
toho si vytvára predstavy, ako spoločensky žiť. „Deti si osvojujú modely, ako sa správať 
voči iným a postupne si utvárajú kritériá, podľa ktorých hodnotia nielen seba, ale i 
rovesníkov a starších ľudí“. Tieto modely sa uplatňujú najskôr v hrách, potom v učení a 
napokon v práci. Proces socializácie v rodine je ovplyvnený nielen špecifickými zvlášt-
nosťami rodičov, ale i vekovými osobitosťami detí. Kým v období mladšieho školského 
veku sú deti viac egocentrické a ťažko pochopia, že sa im hneď nemôže vyhovieť, v 
staršom školskom veku si už vedia uvedomiť „komplementárny charakter úloh“, ktoré 
majú vykonať. Vstupom do školy sa celý proces socializácie obohacuje tým, že žiak pri-
chádza do styku s ďalšími jednotlivcami, ktorí môžu byť nositeľmi odlišných hodnôt, 
ako získal v rodine on. Proces socializácie výrazne ovplyvňuje najmä styk so spolužiak-
mi, ktorí sú približne rovnakého veku. Potom sa ďalej rozširuje okruh osôb, s ktorými 
sa dennodenne stretáva. „Začína si uvedomovať rozdiely medzi staršími a mladšími, 
najmä pokiaľ ide o celkové životné zameranie, spoločenské postoje a motiváciu“.

12. Úloha rodiny
Rodina učí základnej zodpovednosti. Úlohou rodiny je predovšetkým uvedenie 

do spoločenstva. Prostredníctvom rodiny by mali prvý raz zažiť pocit spoločen-
stva vytvoreného na základe úprimných vzťahov. Pomáha im zadefinovať samého 
seba, ako sebavedomého a plnohodnotného človeka. Rodičia vštepujú do detí 
cit pre hriech, poctivosť, krásu. Učia ich napĺňať svoje sny, poznávať, čo je dobro 
a zlo, porozumieť právam a povinnostiam, ako by mali vyzerať medziľudské vzťa-
hy, ako ich majú vytvárať a pestovať. Dieťa sa tu učí riešiť konflikty, ale tiež pre-
javovať sympatie a súcit. „Rodičia by mali zahŕňať svoje deti hlavne láskou.“ 
    Okrem hmotnej starostlivosti o dieťa sa rodičia snažia formovať aj jeho návyky a 
správanie. Môžu kormidlovať vývoj osobnosti dieťaťa v ľubovoľne zvolenom smere. 
Ako dieťa rastie a dospieva, časť výchovy prechádza aj na inštitúcie. 

Osobnosť človeka sa vyvíja pod vplyvom spontánneho a zámerného utvárania, 
teda, výchovy. Výchova však nie je ani zďaleka všemocným činiteľom, ako si to my-
slelo mnoho pedagógov v minulosti. Účinná môže byť len vtedy, ak rešpektuje cel-
kový vývoj jedinca pod vplyvom všetkých pôsobiacich faktorov, teda aj spontánne 
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pôsobiacich. „Aby k tomu mohlo dôjsť, mal by ten, kto chce vychovávať, veľmi citlivo 
pristupovať ku každému jedincovi, na ktorého chce pôsobiť“.

13. Sociálna dimenzia človeka a jej vyjadrenia
Civilizácia a pevnosť národov stojí a padá na kvalite rodín. Sociálna dimenzia člo-

veka nachádza svoje prvé a pôvodné vyjadrenie v manželskom páre a v rodine. Ako 
kolíska života a lásky, v ktorej sa človek rodí a rastie, predstavuje rodina základnú 
bunku spoločnosti. Veľkým paradoxom dnešnej doby je, že napriek uvedomeniu si 
podstatného významu rodiny sa práve ona ocitá vo veľkej kríze. V praktickom živo-
te pozorujeme prepad hodnoty rodiny, ktorý rastie úmerne k silnejúcemu konzum-
nému životnému štýlu. So stále väčšmi postupujúcou krízou rodiny zákonite pri-
chádza kríza človeka, ktorého dôstojnosť je sústavne potlačovaná, likvidovaná, kvôli 
prospechu a profitu iného, aj pre egoizmus jednotlivcov. Pri posudzovaní rodiny sa 
hodnotia aj rôzne ukazovatele, ktoré pomáhajú posúdiť funkčnosť rodiny. „K nim 
patrí vek, vzdelanie, rodinný stav rodičov, súdržnosť, zloženie, zdravotný stav čle-
nov“. Najväčší význam sa pripisuje výchovnému záujmu rodičov o deti. Podľa týchto 
kritérií sa rodiny delia na:

14. Funkčné: patrí sem väčšina rodín, v nich je zabezpečený uspokojivý 
vývin dieťaťa.

Problémové: vyskytujú sa v nich vážnejšie poruchy niektorých funkcií, ale zdravot-
ný vývoj dieťaťa nie je ohrozený. Rodina je schopná riešiť problémy vlastnými silami. 
Môže to byť napríklad rodina s viacerými deťmi, po rozvode. Dysfunkčné: funkcia ro-
diny je narušená, vývoj dieťaťa je ohrozený. Rodina nie je schopná zvládnuť problémy. 
Zväčša ide o rodiny s jedným alebo oboma rodičmi alkoholikmi, rodinu po rozvrate, 
kde ide len o povrchný záujem o dieťa, celkovo má tiež nízky príjem. Afunkčné: rodina 
stratila svoju funkciu voči dieťaťu, neplní svoj cieľ a dieťa ohrozuje. Riešenie, ktoré 
zabezpečí vývoj a výchovu dieťaťa treba hľadať mimo rodiny.

Z toho, čo sme si dosiaľ uviedli vyplýva, že rodina je prirodzenou základnou zlo-
žkou spoločnosti. Kým dobre funguje, je tým najprirodzenejším prostredím k napl-
neniu životne dôležitých potrieb dieťaťa. Celodenná starostlivosť verejných výcho-
vných inštitúcií, i keď v nich pracuje odborne vyškolený personál, nemôže nahradiť 
starostlivosť rodičov. Totiž ten, kto sa stará o dieťa z lásky, vykonáva lepšiu prácu, ako 
ten, kto pracuje pre peniaze. Spoločenské usporiadanie by sa malo usilovať o to, aby 
uľahčilo rodičom plnú starostlivosť o potomstvo. Masové prenechanie zodpovednosti 
za výchovu detí mimo rodiny predstavuje konečné víťazstvo priemyselnej revolúcie, 
industrializáciu rodiny. „Čo dieťa chce a naliehavo potrebuje je láska a neustála pozor-
nosť rodičov. Nemožno dúfať, že rodičovskú lásku nahradia inštitúcie“.

15. Základné práva rodiny proti zásahom spoločnosti
V súčasnosti musíme konštatovať aj ďalšiu negatívnu skutočnosť, a to že postave-

nie mnohých rodín v rôznych štátoch je spojené s viacerými problémami. Inštitúcie 
a zákony často svojvoľne prehliadajú práva rodiny a robí tak i spoločnosť. Tá často, 
namiesto toho, aby slúžila rodine, vystupuje proti jej hodnotám a základným potre-
bám. Aby došlo k naplneniu základného práva dieťaťa, práva na výchovu, je potrebné 
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najprv zreteľne definovať, a potom chrániť práva rodiny proti neprípustným, opo-
vážlivým zásahom spoločnosti a štátu, predovšetkým:

- právo žiť a rásť ako rodina, to znamená právo každého človeka, i nemajetného,
- založiť rodinu a mať pre ňu primerané prostriedky k životu;
- právo na vlastnú zodpovednosť v odovzdávaní života a vo výchove detí;
- právo na manželské a rodinné súkromie;
- právo vychovávať svoje deti podľa vlastných náboženských a kultúrnych tradícií 

i hodnôt s použitím potrebných príspevkov, prostriedkov a zariadení;
- právo na osobnú, spoločenskú, politickú a hospodársku istotu, zvlášť nemajet-

ných a chorých;
- právo na vhodné bývanie, ktoré umožňuje primeraný rodinný život;
- právo vyjadrovať svoje požiadavky pred hospodárskymi, spoločenskými a kul-

túrnymi orgánmi na vyššej úrovni, osobne alebo pomocou spolkov;
- právo spolčovať sa s inými rodinami a inštitúciami, aby rodina mohla dobre a 

rýchlo plniť svoje úlohy;
- právo chrániť mladistvých pred drogami, pornografiou, alkoholizmom s pomo-

cou príslušných zariadení a zákonodarstva;
- právo na dobre využívaný voľný čas, ktorý podporuje i hodnoty rodiny;
- právo starších ľudí na ľudsky dôstojný život a umieranie;
- právo vysťahovať sa ako rodina s cieľom nájdenia lepších životných podmienok 

.

Rodiny nás učia, že najväčšie hodnoty sa nedajú vyčísliť v peniazoch. Upozorňujú 
nás, že úspech nie je meraný tým, čo dostaneme, ale tým, čo dáme. V tomto nám rodi-
ny pomáhajú rozoznať našu základnú ľudskosť. Zároveň potláčajú cynický názor, že 
ľudia sú len o niečo viac ako súbor vymeniteľných častí. Ak chceme znovu vybudovať 
rodinu, musíme sa dlho a dôkladne zamyslieť nad vládnou politikou, ktorá nesmie 
podkopávať naše rodiny a súčasne zničiť i našu vieru v demokratické inštitúcie. To 
znamená, mať školy, verejné i súkromné, ktoré sa nebudú obávať učiť vedľa inte-
lektuálnej pravdy i pravdu morálnu. „Hovorí sa, že by sme mali dať do každej triedy 
počítač. Ale ešte lepšie by bolo dať do každej triedy rodičov“.

16. Štýly rodinnej výchovy
Každá rodina pri výchove uplatňuje určitý výchovný štýl. Tieto výchovne štýly 

sú charakterizované ako presadzovanie relatívne stabilných spôsobov pôsobenia 
vychovávateľa na vychovávaného. Výchovné postoje k dieťaťu sa tvoria počas 
zložitého vývojového procesu, ktorý súvisí s celkovým vývojom. V rodinnej výchove 
môžeme pozorovať viaceré štýly výchovy:

Autoritatívny rodičovský štýl výchovy:vyžaduje od dieťaťa, aby sa správalo 
rozumne a spoločensky, na úrovnizodpovedajúcej jeho veku a schopnostiam. 

Autoritársky rodičovský štýl výchovy: presadzuje moc, chýba tu obojstranná 
komunikácia. Stanovuje absolútne nároky a vyžaduje poslušnosť, úctu k autorite, k 
tradícii a tvrdú prácu. Zhovievavý rodičovský štýl výchovy: od dieťaťa žiada málo. 
Je to typ prijímajúci, reagujúci a orientovaný na dieťa. S prevládajúcim pozitívnym 
a živým citovým ladením je dieťa nezrelé, neovláda svoje impulzy, chýba mu 
primeraná spoločenská zodpovednosť a nedokáže sa spoliehať sám na seba. Má 
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sklon k agresivite. Zanedbávajúci rodičovský štýl výchovy:tento typ charakterizuje 
zaneprázdnenosť, nezúčastnenosť na živote detí, bez záujmu o to, čím sa zaoberajú. 
Vyhýba sa obojstrannej komunikácii a málo si všíma názory a city detí.

17. Ohrozenia rodiny alebo rodina v kríze
Tu môžeme odkryť biblické a teologické zázemie pôvodu rodiny, pretože človek je 

bytím v možnosti a od prírody je zameraný na osobný rozvoj. Stvorením človeka ako 
muža a ženy Boh vložil do každého jedinca povolanie, a tým aj schopnosť a úlohu mi-
lovať a žiť v spoločenstve. Manželstvo a rodina teda nie je čisto ľudskou inštitúciou, 
hoci v priebehu storočí prešla početnými zmenami v rôznych kultúrach a sociálnych 
štruktúrach. Muž a žena sú stvorení na Boží obraz. Obaja vlastnia rovnakú dôstojno-
sť, úctu a slobodu, ktorú je potrebné v každej dobe chrániť a rozvíjať. Muž a žena sú 
stvorení jeden pre druhého, lebo nie je dobré byť človeku samotnému (Gn 2,18). Majú 
sa navzájom dopĺňať a ich vzájomná láska je spôsobom zjavovania sa Boha vo svete 
a obrazom jeho večnej a bezvýhradnej lásky, ktorou miluje človeka. Preto je úlohou 
manželov chrániť a rozvíjať životný poriadok stvorenia, spravovať a s láskou utvárať 
zo sveta ich domov. „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju ... (Gn 1,28)“.

Medzi hlavné ohrozenia rodiny patrí konzumný spôsob života, slabý výchovný 
vplyv rodičov na deti, a z toho vyplývajúca tendencia detí vyjednávať s rodičmi a osvo-
jovať si tak vypočítané zmýšľanie. „Pomerne rozšírený je alkoholizmus v rodinách, 
cestovanie za prácou na dlhšie vzdialenosti, väčšinou do zahraničia, voľné zväzky.“To 
smeruje k oslabeniu výchovy v nekompletnej rodine. Dôsledkom je zhoršené správa-
nie detí, hrubosť, neúcta k starším, fajčenie, narkománia a iné. Hlavným problémom je 
rozvodovosť, ktorou predovšetkým trpia deti. „Preto je potrebné, aby vo všeobecnosti 
vzrástlo povedomie o význame, dôležitosti a dôstojnosti manželstva a rodiny“.

Deti, ktoré sa narodia do rodín, kde sú očakávané s radosťou, majú dobrý štart do 
života. Obklopuje ich láska a neha. Také dieťa rýchlo napreduje vo vývoji. Rodia sa 
však aj deti nechcené, od začiatku bez lásky. Takéto deti buď bojujú o svoju existen-
ciu, alebo hynú, trpia citovou podvýživou. Táto diagnóza je horšia ako materiálny 
nedostatok. Veľa týchto poznatkov sa koncentruje v psychologických poradniach. Sú 
to poznatky o osobnej rodine v kríze, o krízových situáciách. 

V rodinách vzniká znepokojenie nahradené rýchlymi zmenami, ktoré sprevádzajú 
rodinnú inštitúciu. Tu si môžeme položiť otázku, či ide o úpadok rodiny či krízu v 
nej. Je vystavená náročnejším úlohám pri zabezpečovaní, najmä hmotných potrieb. 
„Zvýšená destabilita, krehkosť partnerských vzťahov, sa prejavila v potrebe budo-
vania systému poradenských služieb pre rodinu“. Na základe uvedených zmien je 
možné konštatovať, že moderná nukleárna rodina je stále viac ohrozená vo svojej 
funkčnosti a stabilite. 

18. Modely prepojenia partnerstva, školy, rodiny a komunity
Modely prepojenia zdôrazňujú spoluprácu, komunikáciu a význam partnerstva 

školy, rodiny a komunity. To znamená, že v záujme vyššej efektívnosti výchovného 
pôsobenia na deti treba vzájomne zladiť všetky výchovné pôsobenia tak, aby sa 
výchova v škole a rodine dopĺňali. Od tejto spolupráce závisí úspech výchovno-vzde-
lávacej práce školy, keďže tieto zložky realizujú spoločný cieľ – výchovu mladého 
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pokolenia. Spolupráca medzi pedagógmi, rodinami a komunitou by sa mala rozvíjať 
na spoločných a rovnoprávnych vzťahoch, a tak medzi nimi bude existovať ozajstné 
partnerstvo. 

19. Vytvorenie partnerstva
Partnerstvo je zoskupenie osôb vytvorené s cieľom realizácie projektov alebo pro-

gramov na predchádzanie vzniku alebo na zmiernenie nepriaznivých sociálnych situ-
ácií fyzických osôb, alebo na riešenie týchto situácií a tiež projekty či programy komu-
nitnej práce. Partnerstvo môže byť vytvorené najmä obcou, vyšším územným celkom, 
úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupcami komunity a inou osobou.

Pri vytvorení partnerstva na realizáciu projektu alebo programu podľa vyššie 
uvedeného členovia partnerstva uzatvárajú písomnú zmluvu, ktorá obsahuje najmä 
údaje členov partnerstva, dátum vzniku partnerstva, dĺžku jeho trvania, účel part-
nerstva, práva a povinnosti členov a spôsob financovania projektu alebo programu. 
„Komunita je skupina osôb, ktorá žije v určitom zoskupení určenom najmä ulicou, 
mestskou časťou, obcou, mestom a ktorú spájajú spoločné záujmy, hodnoty a cie-
le“. Komunitný život od nás vyžaduje, aby sme sa v každej chvíli prekonávali v záuj-
me komunity. Partnerstvású o ľuďoch, ktorí spolupracujú v obojstranne výhodnom 
vzťahu a často spoločne realizujú veci, ktoré by neboli schopní dosiahnuť samostat-
ne. Predkladá spoločné využitie zdrojov, práce, riziká, zodpovednosti, rozhodovania, 
právomoci, výhod a bremien. Pre každého z partnerov má byť prínosom, ktorý sa 
prejaví v príslušných službách, produktoch alebo situáciách. V partnerstvách fungu-
je zásada vzájomných ústupkov, preto sú založené na identifikovateľných funkciách, 
spoločných právach a povinnostiach, a často sa zakladajú na zákonných ustanove-
niach, spoločnom riadení alebo predpisoch. 

Pri vytváraní partnerstva sa usilujeme mať správnych ľudí v správnom čase, ktorí 
spoločne robia správnu vec. Ozajstné partnerstvo ustanovuje formálny vzťah me-
dzi partnermi. Bežne majú títo partneri svoju vlastnú identitu mimo partnerstva a 
individuálne sa zo svojej činnosti zodpovedajú iným subjektom a súbežne taktiež 
partnerstvu. Akcie alebo transakcie nastanú, keď každá strana očakáva prospech a 
súhlasí s tým, že je ochotná znášať riziko. „Jednoducho povedané, partnerstvo je do-
hoda robiť spoločne niečo, čo prinesie úžitok všetkých zúčastnených“.

Na vytvorenie partnerstva existujú rôzne motivácie. Nájdenie tvorivých riešení, 
dosiahnutie väčšej rôznorodostí, využitie holistických prístupov a zvýšenie alebo zle-
pšenie vzájomne výhodných dohôd, a to sú iba niektoré z nich. Partnerstvá často sta-
vajú na tom, čo už bolo zrealizované, pričom sa vyhýbajú duplicite alebo fragmentácii. 
Samozrejme, v partnerstve sa vyskytujú určité potenciálne ťažkosti. Napríklad, ako 
kolízia hodnôt alebo záujmov, pocit nespravodlivej výhody, strach zo zmeny a presun 
právomoci, vplyvu alebo postavenia, to všetko môže vyvolávať problémy.

20. Rozvoj partnerstva medzi školou a rodinou/komunitou
Partnerstvo môže mať pozitívny vplyv na zefektívnenie kvality výchovno-vzde-

lávacieho procesu, školskej klímy, poskytovaných služieb a na podporu rodín, rodičo-
vských funkcií, vzájomných kontaktov medzi rodinou, školou a komunitou, ako aj na 
pedagogickú prácu učiteľov. Najhlavnejší dôvod pre spomínané partnerstvo je pomoc 
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deťom a mládeži pri dosahovaní úspechov v škole a ďalšom živote. V momente, keď 
sa rodičia, pedagógovia, žiaci a ďalší začnú navzájom vnímať ako partneri, vytvára sa 
starostlivá komunita orientovaná na žiaka.  Tu môžeme uviesť, že podstatou týchto 
stratégií a programov je teória o prepájaní jednotlivých sociálnych organizácií, ako 
sú štruktúra základných komponentov tvoriacich podstatu školy, partnerstvo rodín 
a komunity v záujme výchovy a vzdelávania detí, narastajúce množstvo teoretických 
prác zaoberajúcich sa pozitívnymi a negatívnymi výsledkami týchto prepojení pre 
žiakov, rodiny a školy a tiež pochopenie, ako organizovať dobré fungujúce progra-
my. Školy si vyberajú z rôznych možností. Môžu viesť obmedzenú komunikáciu a iba 
málo interakcií s rodinami a komunitou. Rovnako môžu viesť ikomunikáciu na vyso-
kej úrovni s množstvom interakcií. „Vďaka častým interakciám medzi školou, rodinou 
a komunitou je stále viac žiakov spôsobilých prijímať bežné posolstvá od rozmani-
tých ľudí, ktoré hovoria o dôležitosti školy, o potrebe tvrdo pracovať, myslieť tvorivo, 
pomáhať jeden druhému a o potrebe vzdelávania“.

Za vonkajší model prekrývania sfér vplyvu pripúšťa, že tri oblasti, rodina, škola a 
komunita, ktoré tvoria kontext žiakovej výchovy a vzdelania, sa môžu znázorňovať 
vo vzájomnom prepojení, alebo sa môžu ponímať každá oddelene. V tomto mode-
li sa môžu niektoré činnosti, ktoré realizujú školy, rodiny a komunity, uskutočniť 
samostatne a niektoré z nich sa môžu uskutočňovať vo vzájomnom prepojení tak, 
aby pozitívne ovplyvnili výchovu a vzdelávanie detí. Vnútorný model interakcií troch 
sfér vplyvu poukazuje na to, aké podstatné a komplexné interpersonálne vzťahy a 
vzory vplyvu sa vyskytujú medzi jednotlivcami v rodine, škole a komunite. Tieto 
partnerstvá sa môžu stanoviť i pozorovať na inštitucionálnej úrovni, napríklad, keď 
škola pozve všetky rodiny na svoje podujatie, alebo keď pošle rovnaký informačný 
materiál všetkým rodinám. Na individuálnej úrovni, napríklad, ak sa stretnú rodič 
a pedagóg, alebo spolu telefonujú. V rámci modelu si možno rovnako predstaviť a 
pozorovať aj kontakty medzi školami, skupinami rodičov, komunitou, inštitúciami a 
zástupcami sféry služieb.

Model partnerstva medzi školou, rodinou a komunitou umiestňuje žiaka do svoj-
ho stredu. Nespochybniteľným faktom je, že žiaci sú hlavnými aktérmi svojho vzde-
lávania, rozvoja a úspechu v škole. Partnerstvo medzi školou, rodinou a komunitou 
však nemôže jednoducho vyprodukovať úspešného žiaka. Výsledkom tohto partner-
stva sú skôr aktivity, ktoré projektujú spôsoby zapájania, vedenia, podnecovania a 
motivovania žiakov k vlastnému úsiliu o dosiahnutie úspechu. Predpokladá sa, že ak 
žiaci pociťujú starostlivosť a podnecujú sa k usilovnej práci v učení, pravdepodob-
ne sa pokúsia urobiť všetko pre to, aby sa čo najlepšie naučili čítať, písať, počítať a 
osvojili si zručnosti, a aby čo najdlhšie zotrvali v škole. Výsledky týchto štúdií, ktoré 
poukazujú na rozhodujúcu úlohu žiakov pri úspešnom partnerstve medzi školou, 
rodinou a komunitou, sa javia zaujímavo a iracionálne. „Žiaci sú pre svojich rodičov 
veľmi často hlavným zdrojom informácií o škole“.

V dobrom programe partnerstva pedagógovia pomáhajú svojim žiakom porozu-
mieť a následne uskutočniť tradičnú komunikáciu s rodinami (doručujú rôzne infor-
mačné materiály a spravodaje), ako aj nové formy komunikácie (interakcia s rodinou 
pri príprave domácich úloh, prípadne účasťou na spoločných stretnutiach rodič – pe-
dagóg – žiak). „Prostredníctvom zhromažďovania informácií o úlohe žiakov pri vy-
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tváraní partnerstva sme dospeli k úplnejšiemu porozumeniu, ako musia školy, rodiny 
a komunita spolupracovať pri vytváraní šancí na úspešnosť žiakov“. Tento program 
partnerstva umožňuje učiteľom i riaditeľom vytvárať školy, ktoré majú rady rodičov. 
Tie poznajú individualitu každého dieťaťa a usilujú sa o to, aby sa každé z nich v ško-
le cítilo príjemne a nachádzalo zmysluplné uplatnenie. Sú ústretové voči rodičom a 
vítajú spoluprácu nielen s tými rodinami, s ktorými to nie je ľahké. V rámci dobre 
fungujúceho programu spolupráce i rodičia vytvárajú rodinné prostredie, ktoré má 
rado školu. V takýchto rodinách vedia, že každé dieťa je i žiakom, a preto podporujú 
vedomie dôležitosti školy, domácej prípravy a potreby absolvovania aktivít, ktoré pri-
spievajú k rozvoju žiakových zručností a k jeho úspešnosti v škole. 

Komunity, ktorých súčasťou sú i skupiny vzájomne spolupracujúcich rodičov, vy-
tvárajú možnosti realizácie na školu orientovaných aktivít, podujatí a programov, 
ktoré podporujú a odmeňujú žiakov za ich pokroky, tvorivosť, dobré výsledky a 
vynikajúce výkony. Vďaka komunitám sa môžu vytvárať i rôzne zariadenia, služby 
a organizovať podujatia orientované na rodinu, ktoré zas prispievajú k ich úsiliu o 
podporu vlastných detí. Rodičia a žiaci vedením k spolupatričnosti voči komunite 
pomáhajú svojmu okoliu a iným rodinám. Toto všetko vytvára podmienky na re-
alizáciu myšlienky komunitnej školy. „Je to miesto, kde sa pre žiakov, ich rodičov a 
ostatných obyvateľov vytvárajú programy a služby poskytované počas vyučovania 
i mimo neho“. V takýchto školách a komunitách sa hovorí o programoch a službách 
orientovaných na rodiny. Usilujú sa o zabezpečenie potrieb rodinného života zodpo-
vedajúceho realite deväťdesiatych rokov a vychádzajú v ústrety všetkým rodinám 
bez rozdielu. 

„Kombináciou všetkých týchto faktorov sa vytvárajú podmienky na to, aby 
sa deti ocitli v komunite učiacich sa, alebo komunite vzájomnej starostlivosti“ 
. Dobré programy majú rozmanitú podobu, v závislosti od miesta, jednotlivých škôl 
i od spôsobu, ako tieto školy realizujú svoje programy vychádzajúce v ústrety potre-
bám, záujmom, času, veku a úrovni žiakov a ich rodín. Sú tu však určité všeobecné 
charakteristiky, ktoré sa môžu identifikovať v rámci všetkých úspešne realizovaných 
programov partnerstva. 

21. Spolupráca rodiny a školy 
Neustále otázky vzťahu rodiny (rodičov) a školy (pedagógov) vystupujú v posled-

ných rokoch z periférie pedagogického záujmu do popredia. Známy český pedagóg K. 
Rýdl hovorí, že reformu školy nedosiahneme cez byrokratické opatrenia, ale zmenou 
vzťahov na rôznych úrovniach. „Za dôležitú považuje hlavne zmenu vzťahov rodičov 
a pedagógov, a pod ich spoločným vplyvom aj zmenu vzťahov detí ku škole“. Ďalej 
hovorí, že humanizácia školy nie je len ideálny učebný plán, rozvrh hodín, moderné 
pomôcky, ale aj celkováatmosféra školy, ktorú môžu a musia utvárať i rodičia. 

Dieťa reprezentuje centrum aktivít pedagóga a školy. To isté platí aj pre rodiny, 
ktoré žijú zdravým, spokojným a harmonickým rodinným životom. Rovnoprávna 
spolupráca pedagógov a rodičov dnes predstavuje základ existencie školy vôbec, 
pretože základné ciele, ktoré stoja pred učiteľmi a rodičmi, sú rovnaké; ide o zdravý 
vývoj dieťaťa a podporu budovania vlastného „ja“. Jednoducho rozvoj šťastného a 
kompetentného jedinca.
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Zmeny spoločensko-politických a ekonomických podmienok, ale i celkový životný 
štýl, okrem mnohých pozitív prinášajú aj niektoré negatíva a škola s rodinou ich má 
neodkladne riešiť (stúpa počet detí žijúcich v neúplných rodinách, rôzne ohrozenie 
– drogy, kriminalita). Môže nastať konkurencia medzi školami. Školy, ktoré nebudú 
okrem svojej vzdelávacej funkcie plniť i ďalšie funkcie smerom k rodičom a príslu-
šnej lokalite, môžu v konkurencii agilnejších škôl stratiť na atraktívnosti a postupne 
zaniknúť.

Spolupráca medzi pedagógmi, rodinami a komunitou by sa mala rozvíjať na spo-
ločných a rovnoprávnych vzťahoch, a tak medzi nimi rozkvitne ozajstné partnerstvo. 
Ak má existovať ozajstné partnerstvo, všetci zainteresovaní musia rozvíjať a zdo-
konaľovaťzručnosť komunikovať, vyjednávať a kooperovať. Ako začať, aby sa spo-
lupráca medzi pedagógmi, rodinami a komunitou stala inou? Ako to urobiť, akými 
prostriedkami a ako najefektívnejšie?.

22. Teória a prax spolupráce školy a rodiny
Je potrebné zdôrazniť, že ak má pedagóg uspieť vo svojej práci s rodinou, musí 

byť zorientovaný v problematike súčasnej rodiny, mať aspoň stručný prehľad o psy-
chosociálnych funkciách rodiny, o individuálnom poznaní osobnosti rodiča, o metó-
dach a formách spolupráce s rodinou. Tieto poznatky sú teoretickým vstupom pre 
dobrú spoluprácu nielen s rodičmi žiakov školy, ale aj so školskou komunitou, ktorú 
tvorí široká verejnosť (organizácie, inštitúcie, susediace školy, rodičovská verejnosť 
a iné). Preto je potrebné zdôrazniť, aký dôležitý je vplyv zainteresovania rodičov do 
diania školy a zároveň vyzdvihnúť dosahovanie lepších študijných výsledkov žiakov. 
Pri aplikovaní tejto spolupráce vzniká lepší postoj navzájom a lepšia dôvera.

23. Epsteinovej štruktúra šiestich typov zaangažovania
Typy a charakteristiky zaangažovania
Škola je a vždy bude iniciátorom zmien, a to v zmysle, že je iniciátorom novej, kva-

litatívne vyššej formy spolupráce – angažovanosti v škole. J. Epsteinová, výskumníčka 
z Univerzity Johna Hopkinsa v USA, sledovala zapájanie rodičov do diania v škole, pra-
covala s tisíckami rodičov a učiteľov pri vytváraní tejto štruktúry partnerstva medzi 
rodinou a školou – rodinou a školskou komunitou.

 Každý z uvedených typov zahŕňa aj rôzne ukážky praktických činností a osobit-
ných problémových okruhov, ktoré je potrebné riešiť pri zapájaní rodičov, ako aj 
základné princípy zaangažovanosti. Uplatňovanie každého z uvedených typov vedie 
k rôznym výsledkom pre žiakov, rodičov, učiteľov, ako aj pre samotné vyučovanie a 
školskú klímu. Dobré programy majú rozmanitú podobu, v závislosti od miesta, jed-
notlivých škôl i od spôsobu, ako školy realizujú svoje programy, vychádzajúce v ústre-
ty potrebám, záujmom, možnému času, veku a úrovni žiakov a ich rodín. Sú však urči-
té všeobecné charakteristiky, ktoré sa môžu identifikovať v rámci všetkých úspešne 
realizovaných programov partnerstva. Rámec tvorí 6 typov zapojenia rodičov:

Rodičovstvo – ide o pomoc rodičom stať sa lepším rodičom, umožniť im, aby na-
dobudli zručnosti a vedomosti potrebné pri výchove a pri vedení detí k dobrému 
výkonu prostredníctvom besied, diskusných klubov, prednášok, pracovných dielní, 
informácií od odborníkov a iných.
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Komunikácia – využívanie rôznych foriem komunikácie (ústnych i písomných) s 
rodičmi o práci a úspechoch ich detí, školskom programe a podobne. Využívanie jed-
nosmernej i dvojsmernej komunikácie.

Dobrovoľnícky program –angažovanie rodičov alebo iných zástupcov školskej 
komunity ako dobrovoľných pracovníkov, pomocníkov pri vyučovaní a výchove, re-
spektíve na podporu školského programu.

Učenie sa doma – poradenstvo pri učení sa doma, spoločné domáce úlohy a iné 
činnosti na podporu vzdelávania.

Rozhodovanie – angažovanie rodičov do procesu prijímania rozhodnutí o dianí v 
škole, programe školy prostredníctvom Rodičovského združenia, Rady školy a iných 
združení spolupracujúcich so školou.

Spolupráca so školskou komunitou – koordinátorská práca školy pri zabezpečo-
vaní pedagogicko-psychologických služieb pre rodičov a ich deti, vzájomná koope-
rácia členov školskej komunity.

Týchto šesť typov má poslúžiť ako návod alebo spôsob zatriedenia rôzneho za-
pojenia rodičov do spolupráce so školou, vytvárania vlastných školských programov. 
Každý z týchto typov má rôzne špecifické aktivity, vlastné zameranie a vyžaduje defi-
novanie základných princípov angažovanosti rodičov. Vedie tiež k rôznym výsledkom 
práce žiakov, rodičov i pedagógov. „Hoci všetky typy navzájom tvoria jeden rámec spo-
lupráce školy a rodiny, každá škola sa musí rozhodnúť, ktoré z nich jej najviac vyhovujú 
k tomu, aby sa splnili hlavné ciele školy, jej poslanie aj program rozvoja školy“.

24. Odporúčané formy spolupráce 
Budeme venovať pozornosť hlavne prvým štyrom typom angažovanosti, s ktorými 

sú najlepšie skúsenosti v praxi: 
Rodičovstvo – Rodičovské združenie trochu inak – Triedny aktív
Na triedny aktív pozývame rodičov nielen preto, aby sa dozvedeli o prospechu a 

správaní, ale hlavne preto, aby sme spoločne hovorili o veciach, ktoré sa nás dotýkajú 
a všetkým pomôžu riešiť problémy v škole, doma i v každodennom živote. Je potreb-
né zabezpečiť, aby sa rodičia cítili príjemne, mohli otvorene rozprávať, vo vzťahoch 
nebola napätá atmosféra, je vhodné, ak sa pripraví malé občerstvenie. Prostredie pre 
príjemnú komunikáciu vzniká vtedy, ak je vytvorený kruh a rodičia vzájomne na seba 
vidia. Je potrebné podieľať sa na rôznych aktivitách s rodičmi, ako sú napríklad zába-
vné popoludnia s určitým cieľom, tvorivá dielňa pre rodičov, besedy, diskusné kluby, 
prednášky. Spokojnosť bude na všetkých stranách. „Deti sa potešia, že ich odpre-
vádzali rodičia, rodičia zas, že mohli niečím prispieť a učitelia, že majú spoluprácu a 
podporu rodičov“. Netradičné rodičovské združenia sa taktiež zameriavajú na zlepšo-
vanie vzťahov medzi pedagógmi a rodičmi, spoluprácu rodiny a školy stavia na kva-
litatívne vyššiu úroveň. Cieľom netradičnej formy rodičovského združenia je získať 
rodičov na svoju stranu. Ukázať im, že ich deti sú dôležité a pedagógom záleží na nich 
tak, ako aj im. Je potrebné presvedčiť ich o tom, že ide o pomoc a že je aj potrebná po-
moc od nich, vyzvať ich k úzkej spolupráci. Osvedčené aktivity súzábavné popoludnia 
s určitým cieľom, bingo, tvorivá dielňa pre rodičov, besedy, diskusné kluby, prednášky.
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25. Komunikácia
O úspešnej komunikácii medzi školou a rodinou hovoríme vtedy, ak je neustála, 

jasná a obojstranná. Odporúčame:
v prvom rade zmeniť monológ na dialóg;
získať dôveru rodičov, aby sa nám otvorili; 
počúvať ich názor, veď ide o spoločnú vec – o dobro detí;
zapojiť rodičov, aby fungovali ako naši partneri.
Aby sa dosiahlo skutočné partnerstvo s rodičmi, je potrebné:
pripraviť sa na to, čo sa chceme a môžeme od rodičov dozvedieť o ich deťoch; 
naučiť sa efektívne využívať schopnosť počúvať;
dbať aj na podmienky, za ktorých s rodičmi diskutujeme, napríklad nenechať ro-

dičov stáť, ak sedíte a opačne. Snažiť sa usadiť rodičov na rovnako vysoké stoličky, 
ako máte vy. Dbať, aby stôl nebol prekážkou. Byť priateľskí, uvoľnení, pozorní, živí a 
zaujatí tým, o čom sa bavíte, zároveň je vhodné využiť aj neverbálnu komunikáciu. 
Tieto body sa týkajú hlavne ústnej komunikácie pri osobných stretnutiach.

26. Písomné formy komunikácie
Neformálne správy – stručné informácie o nových zručnostiach, poznatkoch, čin-

nostiach a správaní dieťaťa (hlavne pozitívne). Pochválenie žiaka aj za tú najmenšiu 
vec a poslanie odkazu domov aj rodičom. Postupne naučiť žiakov písať odkazy sa-
mostatne. Formálne informácie – oznamy o stretnutiach, nástenky, informačné listy, 
poďakovanie za pomoc, dotazníky, školské časopisy.

Písanie listov a správy z triedy – písanie listov sa považuje za písomnú formu komu-
nikácie od pedagóga smerom k rodičom. Využívajú sa v prípade, ak chceme rodičom 
vysvetliť, že kontakt s nimi je nevyhnutný. Prostredníctvom listu sa dajú vysvetliť aj 
plány, predstavy, ktoré sa dotýkajú práve ďalšej spolupráce. V rôznych prípadoch sa 
stáva, že niektorí rodičia prídu na rodičovské združenie a niektorí nie. Využitím tej-
to formy oslovujeme každého. Listy sa posielajú cez žiakov rodičom, ak majú rodičia 
záujem, môžu odpísať. „Žiakov je potrebné viesť k písaniu listov rodičom, možno aj 
tu rodičia odhalia, čo ich dieťa trápi, po čom túži, alebo kde by chcelo ísť na spoločný 
výlet“. Dotazník pre rodičov – dotazník ako písomnú formu komunikácie možno po-
užiť na zistenie akýchkoľvek informácií a názorov.Krabica nápadov – používa sa na 
spätné informácie o škole alebo o triede. Zvyčajne je to schránka s vrchnákom, ktorá je 
umiestnená na vhodnom mieste v hale školy, prístupná všetkým, aby mohli anonymne 
posielať svoje nápady a poznámky o škole. „Pedagóg alebo riaditeľ školy vopred in-
formuje rodičov o jej existencii a vyzve ich, aby v priebehu školského roka prispievali 
svojimi konštruktívnymi návrhmi k zlepšeniu práce v škole“.

27. Dobrovoľnícky program
Je to ucelený systém spolupráce školy s rodinou alebo inými inštitúciami v škol-

skej komunite. Má svoju filozofiu, definované ciele i poslanie, ponuku činnosti, po-
menované úlohy dobrovoľníka, vlastného školského koordinátora, ale aj ďakovné 
listy alebo iné formy ocenenia, uznania práce dobrovoľníkov. Úspešnosť programu 
závisí od niekoľkých dôležitých vecí: 

- prezentácia a vysvetlenie programu pedagogickému zboru, jeho dopracovanie;
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- správna voľba koordinátora;
- vhodná a účelná prezentácia programu na plenárnom rodičovskom združení;
- sústavná práca s dobrovoľníkmi – koordinátor a pedagóg;
- pravidelné hodnotenie, úpravy;
- spätná väzba pre školu.
Na základe skúseností s realizáciou dobrovoľníckeho programu sa v škole odporúča:
-dobre si ujasniť odpovede na otázky typu:
- Prečo je potrebné zaviesť tento program v škole?
Čo očakávame od práce dobrovoľníkov? Kto to bude koordinovať?
- akým spôsobom sa bude viesť evidencia a vyhodnotenie;
- v tíme vypracovať poslanie, ciele a všetky ďalšie náležitosti programu;
- dať program na schválenie pedagogickému kolektívu;
- zvoliť vhodné formy prezentácie;
- pravidelne ho monitorovať.

Ucelený dobrovoľnícky program zahŕňa rôzne činnosti – počnúc tradičnou úlohou 
pedagóga zisťovať potreby žiaka a informácie o ňom, cez bežnú pomoc rodičov žiakom 
pri učení sa doma, spoločné plánovanie akcií s triednymi učiteľmi, až k osobnej či 
finančnej podpore výchovno-vzdelávacieho programu školy. „Záujem rodičov o 
prácu dobrovoľníka možno zistiť jednoduchým letáčikom, ponukovým listom“.

28. Učenie sa doma
Tento typ angažovanosti rodičov pre spoluprácu so školou je najčastejší a môže-

me povedať snáď aj najpopulárnejší. V podstate ide o aktivity, pri ktorých majú spo-
ločnú zodpovednosť so svojimi deťmi. Táto skutočnosť ich často zbližuje, pravda, 
niektorých aj unavuje. Formy angažovanosti rodičov: Domáce úlohy, do ktorých sú 
zapojení rodičia. Sú rôzne formy domácich úloh, ktoré má dieťa urobiť s rodičom. 
Deti to veľmi baví. Je potrebné postaviť ju tak, aby bola úloha ľahká a prístupná všet-
kým, deťom aj rodičom, a majú mať na ňu dostatok času.

29. Činnosť podľa kalendára
Zvyčajne sú to domáce úlohy na prázdniny. Povinnosťou žiaka je urobiť domáce 

úlohy a úlohou rodiča je skontrolovať ho, prípadne podpísať.

30. Dohoda o domácej príprave
Uplatňujeme ju častejšie u žiakov, ktorí často zabúdajú vypracovať domáce úlohy 

alebo u tých, kde je slabá motivácia k učeniu. Žiak môže urobiť dohodu so svojím ro-
dičom, ako dlho a akým spôsobom sa bude pripravovať na vyučovanie. Je možné po-
užiť materiál „Moje ciele“ alebo nechať žiakov, nech si ich urobia samostatne. Urobia 
to veľmi radi. Netreba pritom ani zdôrazňovať, že napísaný cieľ má svoju dôležitosť, 
je záväzný a deti sa súčasne učia zodpovednosti.

31. Životné zručnosti
Niektorí pedagógovia prvého stupňa rozvíjajú so svojimi žiakmi základné zručno-

sti potrebné pre život. Zvyčajne ich majú vyvesené v triede na viditeľnom mieste. Je 
veľmi prospešné, ak sa rozvíjajú v spolupráci s rodičmi aj doma. Deti ich potom po-
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važujú za skutočne dôležité, potrebné pre život. Samozrejme je potrebné upozorniť, 
že o týchto aktivitách sú rodičia vopred informovaní na rodičovskom združení, sú 
požiadaní o spoluprácu, pričom im je vysvetlený zmysel a cieľ tejto činnosti. „Predo-
všetkým, v závislosti od veku svojich žiakov,ide o precvičovanie v jednom školskom 
roku len niektorých zručností alebo aj všetkých“.

32. Nová úroveň zapojenia rodičov – zmena vzťahov škola a rodina
Rôzne zmeny, ktoré prebiehajú rýchlo a bez uváženia, zvyčajne zlyhajú, pretože sa 

dobre nepremysleli. Základom pri realizovaní závažných a trvalých zmien je potreb-
ný čas. Často dochádza ku konfliktom. Zmeny neprinášajú len úlohy, ale ovplyvňujú 
aj celkovú emocionálnu atmosféru školy. Ak hovoríme o zmene, skvalitňovaní spo-
lupráce školy a rodiny, pôjde aj o zmenu atmosféry v rodine, vzájomnú akceptáciu 
a empatiu. Musíme si uvedomiť, že nestačí zmeniť len jeden prvok, ale je potrebné 
zachovať systémový prístup. Zlepšovanie vzťahov rodičov a pedagógov skvalitňuje 
spoluprácu rodiny a školy, zároveň majú preventívny charakter, zmenšujú konflikty a 
problémy deti v škole. Základné formy spolupráce, zapojenia rodičov sú:

- deň otvorených dverí pre rodičov s deťmi, deň otvorených dverí pre rodičov;
- komunikačný kruh, písomná komunikácia s rodičmi;
- stretnutia s rodičmi v kluboch rodičov;
- zrkadlo minulého mesiaca.

ÚROVNE ZAPOJENIA RODIČOV
V základe existujú tri hlavné úrovne zapojenia rodičov do spolupráce so školou: 

Minimálna úroveň
Škola oznamuje, informuje a kladie požiadavky domácnostiam a komunite.

Partnerská úroveň
 Škola angažuje rodičov rôznym spôsobom. Škola komunikuje s komunitou.

Rozhodovacia úroveň
Škola, domácnosti a komunita spoločne a rovnomerne pracujú na tom, aby vytvo-

rili dobré vzdelávacie možnosti pre všetky deti.
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33. Kategórie rodičov
Pedagógovia, hlavne triedni učitelia, tvrdia, že v triede pracujú s dvoma kolek-

tívmi. Jeden je kolektív žiakov a druhý kolektív rodičov. Pre rozvoj kvalitnej spolu-
práce s druhou skupinou je dobré, ak vezmeme do úvahy nasledujúce skutočnosti: 
Rodičom sa páči: zaobchádzanie s úctou a osobný styk s pedagógom (vyplynulo to 
z rôznych ankiet a dotazníkov). Rodičom sa nepáči: neosobný kontakt, komunikácia 
„zhora“, nevšímavosť o ich veci alebo o veci ich detí (cítia sa nepríjemne, ak si ne-
všímame, čo hovoria o dieťati).Na skupinu rodičov musíme pozerať ako na partne-
rov, s ktorými pedagógovia prichádzajú do kontaktu. Určite sa v každej škole objavia 
zástupcovia rôznych kategórii rodičov, ako sú: 

- vyhýbajúci sa škole;
- potrebujú podporiť, aby nabrali odvahu;
- čakajú na výzvu;
- cítia sa v škole pohodlne;
- majú radi moc.
 

      Z psychologického hľadiska je dobré, ak ich dokážeme rozoznať, rešpektovať ich, 
aby sme sa mohli rozhodnúť, s ktorou kategóriou sa začne spolupráca. Budú to urči-
te tí, ktorí majú o ňu záujem. Keď sa však rodičov opýtate, ako chcú spolupracovať, 
zostanú zaskočení a mnohí priznajú, že nevedia. „Čakajú na podnet od vás, preto je 
potrebné, aby škola bola iniciátorom zmien“.

Preto je potrebná konfrontácia cieľov, aby bola v súlade s cieľmi rodičov. „Hneď na 
začiatku spolupráce je potrebné si dať ciele a priority, ktoré chcú v najbližšej dobe 
dosiahnuť“. Ak sa rodičia a pedagógovia dokážu zhodnúť na prioritách výchovno-
-vzdelávacieho procesu ich detí, položia základný kameň spolupráce, v ktorej rodi-
čia, žiaci a pedagóg spoločne participujú. Ideálna spolupráca musí viesť k vysokej 
úrovni, ktorá by mala obsahovať tieto tri zložky: kohéziu (súdržnosť), integráciu-
,školskú úspešnosť.

Je navrhnutých na uplatnenie 5 nasledujúcich krokov:
1. Uvedomenie
Prečo? Analýza doterajších skúseností 

     5. Spätná väzba 2. Smer (hodnotenie) Vízia, poslanie Dotazníky, rozhovory
4. Realizácia  3. Vytvorenie programu
Konkrétne aktivity Ciele Sledovanie splnenia Kto? Čo? Ako?
Každá škola si musí odpovedať na tieto otázky sama, vytvoriť vlastný obraz zme-

ny, ktorý vychádza z konkrétnej situácie na škole. „Niektoré školy začali postupne 
meniť existujúci stav spolupráce školy s rodinou“1.

Dôvody boli rôzne, ale zhodovali sa s ohlasmi škôl:
- jednostranná komunikácia škola – rodina (dominantné postavenie školy);
-slabá informovanosť rodičov „o čo škole ide“ – o jej cieľoch a programe;
 - nejasné postoje rodičov ku škole a naopak;
- nízky stupeň vzájomnej dôvery;

1  ANDRISOVÁ, M. – KUBISOVÁ, M.: Projekt Orava v praxi. Zavádzanie demokratických prvkov do výchovno-
vzdelávacieho procesu. Občianske združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, Dolný Kubín 2002, s. 76. 
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- rôzne batérie (rodičia majú negatívne skúsenosti zo školy, rodičia nevedia, ako 
pomôcť deťom, postoj pedagógov k rodičom);

- obavy učiteľov, že rodičia budú veľmi zasahovať do vyučovania;
- slabá až nízka angažovanosť rodičov v škole – nezáujem o školu a iné2.
-Vzhľadom na to, že v súčasnosti sú v úzkom kontakte nielen so svojimi žiakmi, 

ale aj s ich rodičmi a ostatnou komunitou, je potrebné neustále podporovať a me-
niť existujúci stav efektívnosti výchovy a vzdelávania mladej generácie, no závisí to 
od kvality spolupráce školy s rodinou. Aj keď sme si vedomí, že spolupráca nebude 
nikdy ideálna, vieme, že mnohí rodičia chcú spolupracovať, majú záujem o školu, o 
svoje dieťa. Jednoznačne je tu potrebná lepšia a hlbšia komunikácia. Prevažná väčši-
na rodičov má veľmi jasný názor na vzťah rodiny a školy a má, samozrejme, záujem 
o komunikáciu a spoluprácu. Môžeme teda povedať, že postupne sa mení aj miera 
angažovanosti rodičov v škole. Výchovno-vzdelávacie ciele, ktoré sa škola v rámci 
svojej činnosti snaží napĺňať, majú bez podpory rodičov často len formálny charak-
ter. Otvoriť sa novej úrovni spolupráce a komunikácie s rodičmi a širšou školskou 
komunitou je pre súčasné školy výzvou, ktorej naplnenie môže výrazne zvýšiť kvali-
tu výchovy a vzdelávania detí a mládeže.

- Prínos novej spolupráce školy a rodiny:
- jasnejší obraz o potrebách dieťaťa, viac informácií;
- vzniká pocit dôvery, zlepšuje sa vzťah rodičov ku škole;
- pedagógovia lepšie chápu kultúru rodiny, jej možnosti;
- rodičia sa dozvedajú viac o vyučovaní v škole, čo sa očakáva od detí;
- rodičia sa zaujímajú o to, ako pomôcť dieťaťu s učením;
- žiaci sú viac motivovaní, keď vidia učiteľov a rodičov spolupracovať;
- v mnohých prípadoch sa zlepšila dochádzka, vo všeobecnosti aj prospech;
- pomoc škole s materiálnym vybavením;
- meniaca sa atmosféra a kultúra školy – vzájomná podpora a spolupráca3.
 Odporúčania pre rodičov − päť pravidiel pozitívneho rodičovstva
Tieto odporúčania sú určené rodičom, ktorým záleží na tom, aby z ich detí vyrástli 

zdravé a sebavedomé osobnosti. Sú určené tým, ktorí sú ochotní pomáhať deťom a 
stať sa čo najlepšími rodičmi: 

1. Začnite čo najskôr s prípravou detí na školu:
Rozprávajte sa so svojimi deťmi. Používajte rôzne výrazy a tóny hlasu. Dokonca 

aj najmladšie deti intenzívne vnímajú zvuk vášho hlasu. Čím ste živší, tým viac bude 
dieťa sledovať vaše rozprávanie. Povzbudzujte svoje deti, aby rozprávali. Počúvajte 
ich, čo hovoria, a reagujte na všetko. Uspokojte zvedavosť svojho dieťaťa. Odpove-
dajte na otázky – vždy a kedykoľvek. 

Začnite svojmu dieťaťu čítať alebo hovoriť príbehy od narodenia. Nevynechajte ani 
jeden deň bez čítania alebo rozprávania rozprávky, príbehov. Neponáhľajte sa. Trvá 
určitú dobu, kým sa vaše malé dieťa prenesie do príbehu. Nebojte sa odkloniť od textu. 
Improvizujte. Počas čítania posaďte dieťa do lona alebo ho pohodlne usaďte.

Vlastnite knihy. Dieťa by malo mať svoju vlastnú knižku.

2  Porov.: ANDRISOVÁ, M. – KUBISOVÁ, M. : Projekt Orava v praxi. Zavádzanie demokratických prvkov do výcho-
vnovzdelávacieho procesu, Občianske združenie Orava pre demokraciu vovzdelávaní, Dolný Kubín 2002, s. 77. 

3  Porov.: ZDRUŽENIE OPÁVA : NOWAKOVÁ, O.: Spolupráca školy a rodiny, Tlačiareň Vrábel, Dolný Kubín 2002, s. 39.
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Umiestnite jasné tvary, farebné pohyblivé predmety a zaujímavé obrázky do oko-
lia svojho dieťaťa.

Púšťajte deťom dobrú hudbu. Spievajte im a hrajte hry s riekankami.
Poverujte svoje deti jednoduchými úlohami alebo ich nechajte vykonávať jedno-

duché domáce práce.
Kupujte im hračky a hry na rozvíjanie predstavivosti, pamäti a rozumových 

schopností.
Zúčastňujte sa na výchovno-vzdelávacom procese. Preukazujte osobitný záujem 

o to, čo sa deje s vaším dieťaťom počas dňa v materskej alebo základnej škole. Pýtaj-
te sa detí, aby vám povedali, čo robia, s kým sa rozprávajú, čo sa im páči a čo sa im 
nepáči.

Vytvorte pre svoje deti domáce prostredie, ktoré podporuje učenie. Ak je to mo-
žné, zvoľte miesto s dobrým osvetlením, podľa možnosti ďalej od domáceho ruchu 
a hluku z televízie.

Starajte sa o kvalitu urobených domácich úloh svojich detí. Zisťujte, či spĺňajú oča-
kávania ich pedagógov. 

2. Buďte aktívnym partnerom školy svojich detí:
Zabezpečte, aby vaše deti chodili do školy načas a každý deň.
Informujte sa o vzdelávacích programoch školy.
Zúčastňujte sa na formálnych i neformálnych stretnutiach rodičov s pedagógmi.
Ak vám to časovo vyhovuje, staňte sa členom rodičovských organizácií alebo do-

brovoľníkom v škole.
Pokúste sa vyhľadávať a upozorňovať na ďalšie možnosti vo vytváraní optimálne-

ho prostredia v škole, spolupracujte pri jeho realizácii. 
Ak máte možnosti, pomôžte pre školu získať finančnú a inú podporu, ktorú po-

trebuje. 

3. Učte deti o ich vlastnej kultúre a o iných kultúrach:
Rozprávajte svojim deťom o rodičoch, starých rodičoch a príbuzných. Hovorte im o 

ich úspechoch a ťažkostiach, ktoré museli prekonať, o ich zvykoch a tradíciách. 
Vytvorte si album rodinných fotografií a neustále sa k nemu vracajte a dopĺňajte 

ho. Navštívte knižnicu, pozerajte príbehy, filmy a televízne programy o rôznych kul-
túrnych skupinách.

Zúčastňujte sa na kultúrnych večierkoch a stretnutiach.
Spriateľte sa s ľuďmi z rôznych kultúr4.

4. Preberte kontrolu nad sledovaním televízie a práce detí na počítačoch:
Určte maximálnu dobu pre svoje deti, počas ktorej môžu sledovať televíziu, 

prípadne hrať sa na počítači.
Určujte, čo môžu pozerať. Vyberajte vhodné relácie z televízneho programu alebo 

novín. Keď sa zvolený program skončí, vypnite televíziu. 
Pozerajte televíziu spolu so svojimi deťmi. Rozprávajte sa a diskutujte s nimi o sle-

dovanom programe. Prezentujte svoje názory a pocity z toho, čo vidíte. Rozprávajte 
o hodnotách a následkoch činnosti.

4  Porov.: KONČOVÁ, E. – PETRASOVÁ, A.: Vzdelávanie marginalizovaných skupín, Nadácia Škola dokorán. 
Žiar nad Hronom 2008, s. 27 – 28.
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5. Udržiavajte zdravý životný štýl:
Dodržiavajte pravidelný stravovací režim (raňajky, desiata, obed, olovrant a ve-

čera).
- Dbajte na dostatočný príjem tekutín, ovocia a zeleniny.
- Dodržiavajte denný režim – dostatočný spánok, odpočinok.
- A bsolvujte pravidelné lekárske prehliadky.
- Dbajte na vhodné prostredie v rodine.
- Nájdite si čas na vytváranie dobrých vzťahov v rodine (organizujte spoločné 

výlety, návštevy príbuzných).
Vyhľadajte odbornú pomoc v prípade osobných, manželských alebo rodičovských 

problémov (požiadajte o pomoc učiteľa, ktorému dôverujete, lekára, pracovníka na 
obecnom úrade, sociálneho pracovníka a iné)5.

Pokiaľ nás ako rodičov deti rešpektujú, je potrebné ich oboznámiť aj s užitočnými 
radami, ako sa môžu stať lepšími:

- snažiť sa pochopiť, že jeho nevhodné správanie má isté dôsledky;
- nezabúdať chváliť rodičov;
- rešpektovať povahu svojich rodičov;
- rešpektovať hranice, ktoré nesmie prekročiť;
- správať sa k svojim rodičom slušne;
- nechcieť od svojich rodičov viac, ako môžu zvládnuť;
- brať pocity rodičov vážne;
- nehanbiť sa prejaviť svojim rodičom lásku6.

Záver 
Cieľom je priblížiť fenomén komunity – spoločenstva, ktoré umožňuje vytvoriť a 

zažiť nehierarchické, veľmi hlboké medziľudské väzby, ťažko realizovateľné v súča-
snom sociálnom prostredí. Umožňuje ľuďom prijať, transcendovať a oslavovať ich 
rozdielnosti a odlišnosti, čo im umožňuje komunikovať efektívne, otvorene spolu-
pracovať na dosiahnutí cieľov, ktoré boli vytýčené pre spoločné dobro. Ako dôsle-
dok mnohí členovia skupiny vytvárajúcej spoločenstvo prežívajú pocit svojej jedi-
nečnosti a hlbokej spoločnej jednoty, ktorý zriedkavo, alebo dokonca vôbec necítili 
v iných skupinách. Ľudské bytosti potrebujú na svoj zdravý vývoj komunitu, blízke, 
známe a bezpečné vzťahové prostredie. To je možné naplniť v prostredí súcitného 
zdieľania, vzájomnej úcty a spoločnej identity spoločenstva. Dôležitý je aj kultúrny 
kontext komunity. Každá „civilizácia“ má svoje spôsoby udržiavania stavu komunity 
– spoločenstva. Ním zabezpečuje sociálnu reprodukciu hodnôt a identity spoločen-
stva. Preto rodinu dávame do popredia, lebo od nej sa odvíja úspešnosť jedinca aj 
spoločnosti.

V živote dieťaťa predstavuje predškolský vek obdobie mohutného rozmachu 
vnímania, ktoré je, z hľadiska jeho budúceho vývoja, potrebné podchytiť a formovať 
adekvátnou kombináciou edukačných nástrojov a procesov. Deti dostávajú v rodine 

5  Porov.: KONČOVÁ, E. – PETRASOVÁ, A.: Vzdelávanie marginalizovaných skupín, Nadácia Škola dokorán, 
Žiar nad Hronom 2008, s. 29.

6  Porov.: ZDRUŽENIE OPÁVA: FACUNOVÁ, D.: Spolupráca školy a rodiny. Tlačiareň Vrábel, Dolný Kubín 
2002, s. 20.
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prvotný edukačný impulz, na ktorý nadväzuje a dopĺňa inštitucionálna predškolská 
výchova v materskej škole. Školská pripravenosť dieťaťa nastáva vtedy, keď dieťa 
dosahuje takú úroveň telesného, psychického, citového a spoločenského vývinu, kto-
rá mu umožňuje úspešne zvládnuť požiadavky školy.

Téma spolupráce školy a rodiny bola, je a bude stále diskutovanou otázkou. Mnohí 
môžu namietať, že pedagógovia k svojej práci nepotrebujú pomoc rodičov. Preto sme 
poukázali na Epsteinovú štruktúru zaangažovania rodičov, ako by sa dali vylepšiť 
vzťahy a spolupráca vzájomne. Myslíme si, že ak škola má efektívne rozvíjať celú 
osobnosť dieťaťa a nielen jeho vedomostí a zručností, účasť rodičov je v tomto pro-
cese neodkladne nutná. Obe strany by mali mať spoločný cieľ, kvalitne vzdelávať a 
vychovávať dieťa, a preto by mali k sebe pristupovať ako rovnocenní partneri. Pre 
efektívnu komunikáciu oboch strán je veľmi dôležité, aby učitelia dokázali vypočuť 
rodičov a zároveň, aby rodičia boli ochotní vypočuť odporúčania pedagógov a riadiť 
sa nimi. Aby sa spolupráca medzi školou a rodičmi vôbec mohla začať vyvíjať, je 
viac ako žiaduce, aby sa rodičia a pedagógovia stretávali. Tieto stretnutia by mali 
prebiehať v otvorenej a uvoľnenej atmosfére a ich náplňou by v žiadnom prípade 
nemalo byť iba informovanie o problémoch a známkach. Spoločne strávený čas by 
mal prispieť k lepšiemu vzájomnému poznaniu a pochopeniu. Zaujímali sme sa o 
formy komunikácie a o to, ako sa využívajú v škole, ako často a do akej miery sú so 
súčasným stavom spokojní pedagógovia a rodičia. Zamerali sme sa na získanie in-
formácií, ktoré by viedli k zlepšeniu vzťahu školy a rodiny a k väčšej spokojnosti na 
obidvoch stranách. 

Vieme, že aj tá najideálnejšia spolupráca s rodinami žiakov nemôže vyriešiť všet-
ky problémy, ktoré majú pedagógovia so žiakmi. Taktiež nepredpokladáme, že všetci 
rodičia majú záujem byť so školou v úzkom kontakte a toto rozhodnutie je potrebné 
rešpektovať. Na druhej strane si však uvedomujeme, že intenzívna spolupráca pe-
dagógov a rodičov je pre žiakov veľmi dôležitá. Ich potreby vyžadujú, aby si rodičia 
a pedagógovia medzi sebou vymieňali informácie, nielen o pokrokoch či neúspe-
choch dieťaťa, ale napríklad i o tom, ako mu vytvoriť stimulujúce prostredie, alebo 
iba o tom, ako dieťa trávi voľný čas. Všetky tieto správy sú pre obe strany nesmierne 
dôležité. Rodičia i pedagógovia sú pre väčšinu detí najdôležitejšie osoby, cez ktoré 
vnímajú svet i seba samého, a preto by mali pedagógovia aj rodičia pristupovať k 
sebe s rešpektom, s úctou a s nádejou, že jeden druhému môžu pomôcť. Je potrebné 
poukázať v prvom rade na rodinu, ktorá je bezpečím, zázemím pre dieťa. Vzhľadom 
k tomu, že musí absolvovať povinnú školskú dochádzku, musí rodina a škola byť 
nápomocná, aby dieťa cítilo záujem z obidvoch strán. 

Summary:
The importance of school-family cooperation 
The effectiveness of education of the young generation certainly depends on the 

quality of cooperation between the family and the school. Involving parents in any 
form is always a benefit. Without the support of parents, educational goals are often 
only formal in nature. It is necessary to do everything so that parents connect with the 
school and thus increase the chances of children to be successful, not only in school, 
but also in later life. Parents should actively cooperate with the school, they are factors 
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in education and not only participants in parents’ associations. They, as well as the 
local community, should be more involved in improving the quality of school, as well 
as in the positive fulfillment of children’s free time. Parents must communicate with 
school. For communication to be beneficial, it must be two-way.

Keywords: Society. Family. A child. Education. School.

Abtrakt: 
Efektívnosť výchovy a vzdelávania mladej generácie určite závisí aj od kvality spo-

lupráce rodiny so školou. Zapojenie rodičov akoukoľvek formou je vždy prínosom. 
Výchovno-vzdelávacie ciele majú bez podpory rodičov často iba formálny charakter. Je 
tak potrebné urobiť všetko preto, aby sa rodičia spojili so školou a tým sa zvýši šanca 
detí byť úspešnými, nielen v škole, ale i v ďalšom živote. Rodičia majú aktívne spolu-
pracovať so školou, sú aktérmi výchovy a nielen účastníkmi rodičovských združení. 
Oni a tiež miestna komunita by sa mali viac angažovať v oblasti zlepšovania kvality 
školy, aj v oblasti pozitívneho naplnenia voľného času detí. Rodičia musia so školou 
komunikovať. Ak má byť komunikácia prínosom, musí byť obojstranná. 

Kľúčové slová: Spoločnosť. Rodina. Dieťa. Výchova. Škola. 
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Rodzina jest dla człowieka niczym płótno dla artysty.
Przelewamy na nie nasze najwspanialsze marzenia. 

Kreślimy je często w sposób niedoskonały i nieudolny,
ale wszyscy jesteśmy przecież zaledwie amatorami

w sztuce życia. Jeśli jednak nie skupiamy się na roztrzą-
saniu własnych pomyłek, z czasem powstają w ten sposób 

prawdziwe arcydzieła. Z czasem uczymy się także, że to nie 
piękno końcowego efektu godne jest najwyższej pochwały, 

lecz wysiłek, jaki wkłada się w jego malowanie.

Richard Paul Evans
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Społeczne implikacje mediacyjnego 
rozwiązywania sporów w rodzinie

 

Dr Mateusz Szast – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  

Wstęp 
Rodzina jako kategoria społeczna znana jest każdej jednostce ludzkiej, gdyż to 

właśnie w rodzinie przychodzi ona na świat, jest kształtowana jej tożsamość, oso-
bowość oraz internalizowane wzorce kulturowe. Najogólniej rzecz określając, „uję-
cie społeczne traktuje rodzinę jako grupę społeczną składającą się z bezpośrednio 
spokrewnionych ze sobą osób, gdzie osoby dorosłe otaczają opieką i biorą odpo-
wiedzialność nad swoim potomstwem oraz pomiędzy sobą na zasadzie więzów ro-
dzinnych i krewniaczych”1. Rodzina stanowi duchowe zespolenie grona osób wokół 
ogniska domowego z aktami wzajemnej pomocy i opieki, które to oparte jest na za-
legalizowanym prawnie lub religijnie związku małżeńskim, wierze w prawdziwość 
lub odmienność biologiczną. Rodzina uznawana jest powszechnie za instytucję 
pierwszej rangi – ponieważ to w jej ramach następuje socjalizacja2. 

Według Tomasza Szlendaka, międzypokoleniowa lub rodzinna solidarność wyraża-
jąca chęć pomocy krewnym nie powoduje, że członkowie rodzin nie zmagają się z nie-
zgodą, rywalizacją miedzy pokoleniami bądź konfliktem (pomiędzy chociażby kobie-
tami a mężczyznami) – co wynika z faktu, iż każdy członek rodziny ma odmienne in-
teresy3. Poza tym rodziny funkcjonują w oparciu o codzienne transakcje pomiędzy ich 
członkami a światem zewnętrznym (miejsce pracy rodziców czy szkoła dzieci), które 
nie pozostają bez znaczenia dla ich funkcjonowania w postaci, jak powiada Szlendak, 
„emocjonalnego plecaka”, który członkowie rodziny przynoszą do swoich domów4. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty rodzinnych sporów i moż-
liwości ich rozwiązywania przy pomocy mediacji – instytucji, która w Polsce jest 
coraz bardziej powszechna, przyczyniając się do wypracowywania satysfakcjonują-

1  M. Szast, Rodzina w kontekście kształtowania kapitału kulturowego, [w:] J. Zimny (red.), Societas Familia – Paren-
tela, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2017, s. 540. 

2  F. Adamski, Małżeństwo i rodzina – instytucja społeczna i wspólnota miłości, [w:] F. Adamski (red.), Miłość, 
małżeństwo, rodzina, Wyd. Petrus, Kraków 2009, s. 8.

3  T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 259.
4  Tamże, s. 262.

Adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krako-
wie ze stopniem naukowym doktora nauk społecznych w zakresie socjologii. Ponadto prawnik i trener biznesu, a 
także mediator. Zainteresowania naukowo-badawcze oscylują wokół problematyki migracji, kapitału społeczno-
-kulturowego, jak również teorii mediacji i negocjacji. 



ARTYKUŁY

87

Dr Mateusz Szast – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  

cego porozumienia pomiędzy uczestnikami sporu, które w obrębie rodziny ma nie-
bagatelne znaczenie, gdyż dotyka najbardziej intymnych sfer ludzkiego życia, jakimi 
są uczucia i emocje jednostek. 

Każdy człowiek chciałby, aby dom był dla niego miejscem spokoju, wyciszenia, 
zrozumienia itp. Jednak rzeczywistość może być inna, wówczas wytwarzają się na-
pięcia, spory, żale czy pretensje – ludzie mogą odczuwać skrzywdzenie, odrzucenie, 
zawiedzenie, powstają napięcia czy nawet chęć wyjścia z domu, porzucenia domu i 
tych, którzy zawiedli, nie spełniając oczekiwań5. Powstają zatem konflikty, czyli zde-
rzenia przeciwstawnych, wykluczających się nawzajem dążeń. Konflikt może doty-
czyć przeżyć wewnętrznych, rozterek człowieka, a także przeżyć zewnętrznych, któ-
re angażują drugiego człowieka, małżeństwa, jak i spraw zawodowych. Wówczas dą-
żenia oponenta traktowane są jako przeszkoda w dążeniu do własnych preferencji, a 
nie jako równouprawnienie. Atmosfera walki o własne prawa, zwalczanie przeszkód 
drugiej strony czy niedostrzeganie racji drugiej strony powoduje mnożenie sytuacji 
nazywanych kryzysami w rodzinie czy małżeństwie (stan, w którym dotychczasowe 
zasady współżycia są niedostateczne)6.

Biorąc pod uwagę znaczenie konfliktu, rekapitulację pojęcia – jest ono kojarzo-
ne ze sporem, sytuacją problemową czy niezgodą – odnosi się zarówno do małej 
sprzeczki, jak i do dużego konfliktu zbrojnego. Łacińskie określenie confliktus, ozna-
czające zderzenie się7, określa wprost starcie, np. argumentów, na skutek faktu, iż 
ludzie się od siebie różnią. Natomiast owe różnice w postrzeganiu, pojmowaniu, 
są przyczyną rozmaitych sporów i sprzecznych interesów. „Jak słońce i deszcz, czy 
dzień i noc – konflikty stanowią nieodłączną część życia. Naszym zadaniem jest pa-
nować nad ich przebiegiem i czerpać z nich naukę” – powiada Mel Silberman i Freda 
Hansburg8. W sytuacji konfliktowej najważniejsze jest uzmysłowienie sobie samej 
sytuacji spornej jako zadania, które trzeba rozwiązać i przyjąć do wiadomości, iż 
nie można uniknąć sporu. Nie da się także sytuacji konfliktowej zlikwidować, po-
nieważ „konflikt musi zostać przyjęty jako zderzenie różnych dążeń, domaga się ich 
nazwania: ty chcesz tego, a ja tamtego (a przy tym ważne jest nie to, co się insynuuje 
drugiemu, lecz to, co on sam uważa za swoje dążenie)”9.

1. Spory w rodzinie – rodzaje sporów (konfliktów)
Socjologiczne ujęcie rodziny traktuje o rodzinie zazwyczaj polaryzacyjnie: jako 

o środowisku funkcjonalnym i harmonijnym lub jako środowisku patologicznym i 
dysfunkcjonalnym. Jednakże niezależnie od obranego punktu widzenia należy za-
znaczyć, iż rodzina składa się z jednostek, które w swoich działaniach kierują się 
odmiennymi interesami, co uwarunkowane jest posiadaniem różnych genotypów 
(poza bliźniętami homozygotycznymi)10. Odmienne interesy realizacji poszczegól-

5  E. Sujak, Konflikty i kryzysy w życiu rodzinnym – sposoby ich rozwiązywania, F. Adamski (red.), Miłość, mał-
żeństwo, rodzina, Wyd. Petrus, Kraków 2009, s. 269.

6  Tamże, s. 271.
7  Hasło: Konflikt, [w:] M. Tytuła, J. Okaramus, Słownik Wyrazów Obcych, Wyd. Szkolne PWN, 125.
8  M. Silberman, F. Hansburg, Inteligencja interpersonalna. Jak utrzymać mądre relacje z innymi, Wydawnic-

two Studio Emka, Warszawa 2012, s. 165.
9  E. Sujak, Konflikty i kryzysy w życiu rodzinnym – rozwiązywanie, [w:] F. Adamski (red.), Wychowanie w 

rodzinie, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2010, s. 275.
10  Tamże, s. 46.
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nych celów członków rodzin implikują występowanie sytuacji problemowych, spor-
nych, czyli konfliktów. Według socjologicznego ujęcia Jana Szczepańskiego, konflikt 
stanowi „starcie wywołane rozbieżnościami postaw, celów, sposobów działania wo-
bec konkretnego przedmiotu czy sytuacji. W konflikcie jedna strona dąży do podpo-
rządkowania sobie czy narzucenia drugiej stronie własnych postaw czy sposobów 
działania. Konflikt może także dotyczyć dążenia do zrealizowania własnych intere-
sów przez wyeliminowanie czy podporządkowanie sobie dążeń partnera”11.

Współczesne rodziny narażone są na wiele sytuacji konfliktogennych. Jak twier-
dzi Zbigniew Tyszka, rodzina w XX wieku znalazła się w obliczu licznych proble-
mów, które wcześniej nie występowały z takim nasileniem. Autor podaje przykłado-
wo kwestię zdrad małżeńskich, które uprzednio nie były tak powszechne. Poza tym 
oddzielenie rodziny od warsztatu pracy determinuje obecnie spadek trwałości wię-
zi rodzinnych12. Ludzie obecnie artykułują swoje prawa, wzrasta świadomość jakości 
i wygody życia, jakie powinna zapewnić rodzina. Pojawiają się rozbieżności w za-
kresie pojmowania chociażby wzorów i modeli rodzinnych. Niektóre osoby pojmują 
je bardziej tradycyjnie, inne z kolei nowocześnie – rodzina nowego typu13. Według 
Elżbiety Sujak sytuacje konfliktowe w rodzinie mogą dotyczyć kryzysu dorastania i 
wieku młodzieńczego, kiedy dziecko najintensywniej przeżywa swoje emocje14. 

Sytuacje konfliktowe w życiu małżeńskim, pomimo wzajemnej miłości, dotyczą 
polaryzacji w dążeniach do realizacji interesów dwojga partnerów15. Innym prze-
jawem sytuacji konfliktogennych może być kryzys okresu rodzicielskiego – okres 
trwający długo (około 20 lat) obejmujący narodzenie i wychowanie potomstwa. 
Przynosi on nową falę konfliktów rodzinnych, np. pragnienie posiadania dzieci z 
jednej strony i zachowanie swobodny i beztroski z drugiej strony – określając sto-
sunek człowieka do własnej płodności16. Konflikty to także istotny element procesu 
wychowawczego. Powstają na bazie potrzeb artykułowanych od samych narodzin 
dziecka, gdzie płaczem, a później lakonicznymi określeniami domaga się ono ich re-
alizacji. Eskalacja konfliktu uzależniona jest od wieku dziecka, jego rozwoju. W wie-
ku szkolnym konflikty przebiegają mniej burzliwie niż we wczesnym dzieciństwie. 
Dziecko nieco starsze demonstruje swoje prawa nieśmiało i mniej prymitywnie. Z 
kolei dziecko szkolne może okazać się świadomym uczestnikiem konfliktu, aktyw-
niejszym i bogatszym w inicjatywę od niejednego dorosłego, który niejednokrotnie 
ulega pokusie likwidacji konfliktu, a nie jego rozwiązaniu17. 

Nie bez znaczenia pozostają kryzysy wieku dojrzałego. Odejście dzieci, mniejszy 
zakres obowiązków – to przynosi także liczne konflikty18. Konflikt wokół zasobów i 
podziału pracy (niezależnie od ukształtowania domu rodzinnego oraz podziału obo-
wiązków domowych). Bywają sytuacje, w których konflikty na tle podziału pracy 
czy zasobów pozostają potencjalnie w ukryciu, są przemilczane jako przeznaczenie 
lub po prostu są zrzucane na barki kobiet (godzenie się kobiet na wykonywanie 

11  J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1972, s. 324. 
12  Z. Tyszka, Socjologia rodzinny, PWN, Warszawa 1979, s. 225. 
13  Tamże, s. 227.
14  E. Sujak, Konflikty i kryzysy w życiu rodzinnym – sposoby ich rozwiązywania., Wyd. Petrus, Kraków 2009, s. 279.
15  Tamże, s. 283.
16  Tamże, s. 287.
17  E. Sujak, Konflikty i kryzysy w życiu rodzinnym…, Wyd. Petrus, Kraków 2010, s. 271.
18 Tamże, s. 289.
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codziennych prac domowych bez pomocy ze strony mężczyzn)19.
Według Piotra Sztompki można wyróżnić konflikt kulturowy, który dotyczy nie-

chęci, wrogości lub walki pomiędzy zbiorowościami o odmiennych kulturowo spo-
sobach życia, które stykają się ze sobą. Autor ten wyróżnia także konflikt pokoleń 
jako konflikt wywołany szybkimi zmianami kulturowymi, gdzie pokolenie młod-
sze internalizuje odmienne wzory kulturowe od typowych dla pokolenia starszego 
(np. rodziców). Z kolei konflikt partycypacji oznacza sytuację, w której jednostka 
uczestniczy w ramach jednej grupy, zaniedbując zobowiązania względem innej gru-
py20. Natomiast konflikt tożsamości dotyczy sytuacji podyktowanej przynależnością 
jednostki do grup charakteryzujących się odmiennymi (czasami sprzecznymi) cela-
mi oraz interesami, przy jednoczesnej lojalności i zaangażowaniu w obydwie gru-
py21. Poza tym w rodzinach może występować konflikt małżeństw mieszanych. 

Na skutek ruchliwości społecznej, rozmaitych możliwości przemieszczania się jed-
nostek lub grup, następuje sporo sytuacji, w których związki małżeńskie tworzą osoby 
pochodzące z różnych państw, narodowości czy kultur. Wówczas mamy do czynienia z 
sytuacją określaną pojęciem zderzenia kultur jako przejaw zderzenia wartości, tradycji, 
obyczajów i interesów dwojga ludzi, co implikuje trudności komunikacyjne, jak i spo-
ry natury chociażby statusu podmiotowego członka rodziny czy małżeństwa. W nie-
których kulturach rola kobiety jest zupełnie inna aniżeli w kulturze polskiej, zupełnie 
inaczej traktowane jest macierzyństwo, sprawowanie opieki nad dziećmi czy odmien-
nie pojmowana jest kwestia samodzielności (chociażby finansowej) kobiet. Nie od dziś 
wiadomo, iż prawidłowa komunikacja i interpretacja tożsamości, roli kobiety i mężczy-
zny, odpowiednie ujęcie swoich praw gwarantuje trafne rozwiązywanie kwestii spor-
nych oraz wysoką jakość życia rodzinno-małżeńskiego – a nie życie obok siebie. Sytu-
acje problemowe, sporne, niekoniecznie muszą prowadzić do dezintegracji rodziny czy 
małżeństwa, wręcz przeciwnie, mogą także wspierać pogłębianie zażyłości małżonków, 
wzmacniać ich czujność, zainteresowanie drugą osobą czy wrażliwość emocjonalną 
przy definiowaniu celów lub interesów partnera interakcji. Istotnymi czynnikami kon-
fliktogennymi są także czynniki zewnętrzne, do których zaliczyć można między innymi 
warunki ekonomiczne (uniemożliwienie zaspakajania potrzeb rodziny), nie licząc sytu-
acji powodujących utrudnienie w realizacji ról rodzicielskich przez małżonków22.

Franciszek Adamski wyróżnia z kolei następujące rodzaje (powody) konfliktów. 
Po pierwsze zmieniająca się rola małżonków i słabnąca więź małżeńska na skutek 
zmian pozycji kobiety poprzez jej zaangażowanie zawodowe, ponoszenie ciężarów 
utrzymania gospodarstwa domowego czy realizacji własnych aspiracji zawodo-
wych. Współczesne kobiety stały się uczestnikami życia społeczno-kulturalnego, 
sfery, która ongiś zarezerwowana była jedynie dla mężczyzn23. Istotna pozostaje 
także kwestia rosnącej pozycji dziecka w rodzinie i społeczeństwie, wyrażona w no-
wych rolach domowo-rodzinnych, zmieniających się relacjach z rodzicami i dziad-
kami, miejscem dziecka w hierarchii rodzinnej. W rodzinie greckiej czy rzymskiej 

19  T. Szlendak, dz. cyt., s. 271.
20  P. Sztompka, Socjologia, Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2002, s. 291.
21  Tamże.
22  M. Jodłowska, Konflikty w międzykulturowych małżeństwach mieszanych, [w:] Z. Tyszka (red.), Współcze-

sne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2004, s. 220. 
23  F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 161. 
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dziecko traktowane było jako własność ojców. W okresie feudalizmu z kolei władza 
nad dziećmi maleje na rzecz ujęcia chrześcijańskiego (dziecko jako pomoc rodzicom 
na starość czy pomoc w gospodarstwie). Rozwój kapitalizmu wymagał rąk do pracy, 
wówczas dziecko od lat najmłodszych przystosowywane było do pracy24.

Nie bez znaczenia pozostaje także indywidualizacja rodziny i autonomizacja jed-
nostki w rodzinie poprzez zjawiska izolacji rodziny od szerszych społeczności, a 
także poprzez autonomizację poszczególnych jej członków. Rodziny stają się coraz 
bardziej zamknięte na szersze wpływy społeczne, czasami nawet broniąc się przed 
wpływem społecznym z zewnątrz (szukanie w domu zacisza, azylu). Poza tym za-
uważa się, iż zanika potrzeba wzajemnego podporządkowania, gdyż znikają zależ-
ności. Dostrzegane są sytuacje, w których wspólne zamieszkanie nie gwarantuje 
wspólnego prowadzenia gospodarstwa, lecz prowadzenie oddzielnych gospodarstw 
w ramach jednego domu25. Czwarty kierunek zmian to internalizacja wartości ro-
dzinnych poprzez instytucjonalizację i formalizację ludzkich zachowań – narzucanie 
gotowych wzorców myślenia i działania przy pomocy różnych instytucji i organiza-
cji. Z drugiej strony współczesny człowiek w swojej świadomości zniechęca się do 
formalizacji zachowań, odrzucając wolę podporządkowania się schematom26. 

Przytoczone powyżej przykłady sytuacji konfliktogennych wskazują, iż realiza-
cja utartych wizji funkcjonowania rodziny czy realizacja własnych aspiracji może 
tworzyć sytuacje sporne wynikające z chęci realizacji odmiennych przekonań lub 
wartości, generując uczucie dysonansu w realizacji własnej wizji siebie, strategii 
życia w kontekście przekonań wewnątrzgrupowych, np. w sytuacji pojmowania 
kwestii małżeństwa i rodziny – jednostka wychowana w rodzinie nuklearnej o 
tradycjach religijnych może pragnąć życia w związku nieformalnym (kohabitacji) 
lub w związku z osobą tej samej płci. Z kolei rozwiązywanie tego typu kwestii 
spornych w obrębie rodziny, przy ograniczeniu pomocy z zewnątrz, może impliko-
wać ograniczenia, zerwanie lub utratę kontaktów27. 

2. Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów rodzinnych
Mediacja, z języka łacińskiego mediatio, oznacza pośrednictwo, stanowiąc tym sa-

mym dobrowolny, a przede wszystkim poufny proces dochodzenia do rozwiązania 
sporu z pomocą osoby neutralnej – mediatora. Mediacje różnią się od rozstrzygnięć 
instytucjonalnych (np. sądowych) tym, że ich celem nie jest ustalenie, po czyjej stro-
nie leży wina konfliktu, kto ma rację lub racji nie posiada w sporze. Celem nadrzęd-
nym mediacji jest wypracowanie takiego rozstrzygnięcia, które usatysfakcjonuje 
strony sporu. Natomiast zadaniem mediatora jest pomoc zwaśnionym stronom przy 
wypracowaniu akceptowalnego porozumienia w kwestiach spornych. Mediator róż-
ni się od sędziego tym, że nie ocenia on sytuacji, by zaproponować najbardziej opty-
malne rozwiązanie konfliktu czy aby nakazać określone postępowanie. Wówczas 
strony konfliktu nie mają wpływu na ustalenie rozwiązania, nie zawsze mogą też 
wyrazić swoje stanowiska w danej kwestii czy okazać swoje emocje. 

24  Tamże, s. 165.
25 Tamże, s. 169.
26  Tamże, s. 171.
27  M. Szast, Amoralny falmilizm – negatywny kapitał społeczny w obrębie rodziny, „Pedagogia Ojcostwa. 

Katolicki Przegląd Społeczno-Prawno-Pedagogiczny” nr 14 (1/2017), s.49. 
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Mediator z kolei zachęca strony sporu do aktywności w celu ustalenia optymal-
nego rozwiązania danej sytuacji problemowej poprzez zapewnienie każdej ze stron 
możliwości przedstawienia swojego punktu widzenia, porządkuje on przedstawio-
ne i podejmowane tematy oraz ułatwia wzajemne wysłuchanie i przede wszystkim 
zrozumienie stron. Co istotne, mediator umożliwia, w oderwaniu od przeszłości, 
koncentrację na wypracowaniu porozumienia w czasie teraźniejszym. Pilnuje on 
porządku spotkań ze stronami, nie może sugerować rozwiązania sporu, gdyż to wła-
śnie uczestnicy sporu (strony) same wypracowują rozwiązanie sytuacji problemo-
wej28. Najczęściej spotykane są mediacje karne, w sprawach zbiorowych czy media-
cje gospodarcze, jednak wyróżnia się także mediacje rodzinne29. 

Biorąc pod uwagę mediacje rodzinne, pierwszym krajem, w którym zastosowano 
tę formę rozwiązywania sporów rodzinnych, była Wielka Brytania, gdzie mediacja 
stała się normą prawną od 1971 r. Obecnie w Wielkiej Brytanii około 70% spraw 
jest kierowanych przez adwokatów właśnie do mediacji. Klienci mogą zgłaszać się 
także samodzielnie do mediatorów i o możliwych rezultatach mediacji informować 
organy państwowe. W polskim prawodawstwie mediację charakteryzowała ustawa 
z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U.05.172.1438 z dnia 9 września 2005 r.). 

W Polsce mediacje rodzinne rozumiane są bardzo szeroko, począwszy od sporu po-
między poszczególnymi członkami rodziny, po postępowanie mediacyjne w sytuacji 
rozwodu czy separacji lub sprawowania władzy rodzicielskiej, gdzie podejmowane 
są kwestie ustalenia przyszłości małżeństwa lub warunki rozwodu. Mediacja może 
okazać się także początkiem terapii małżeńskiej. Jednakże, co istotne, należy oddzielić 
wyraźną granicą mediacje i psychoterapię rodzinną, ponieważ w trakcie tej drugiej 
celem nadrzędnym jest przede wszystkim rozpoznanie problemów pojawiających się 
w rodzinie, ich wnikliwa analiza, by przejść do stopniowego wprowadzania konstruk-
tywnych zmian systemu rodzinnego. Mediacja stawia zdecydowanie mniejsze cele30, 
stanowiąc „dobrowolne porozumienie pomiędzy pokrzywdzonym i sprawcą w celu 
naprawienia wyrządzonych szkód materialnych i moralnych. Mediator przekłada pro-
blem z języka emocji na język faktów oraz z języka działania na język interesów. Zada-
niem mediatora jest wspomaganie stron w negocjacjach problemowych, modelowanie 
komunikacji pomiędzy stronami i pomoc w znalezieniu przez strony rozwiązania sa-
tysfakcjonującego każdą ze stron. Mediator chroni przed eskalacją konfliktu, pomaga 
stronom zrozumieć problem i przeanalizować konsekwencje możliwych rozwiązań”31. 

Fakt stosowania mediacji został potwierdzony w Stanach Zjednoczonych oraz in-
nych państwach Europy Zachodniej, gdzie alternatywne metody rozwiązywania spo-
rów przyniosły pozytywne skutki, stanowiąc podstawę sprawiedliwości naprawczo-
-zadośćuczynieniowej. Jest to forma rozwiązywania sporów w opozycji do filozofii 
sprawiedliwości karnej, gdzie akcent jest położony na przestępstwo (czyn zabro-
niony) oraz sprawcę owego czynu i wymierzenie kary za popełnione przestępstwo. 

28  K. Bargiel-Matusiewicz, Negocjacje i mediacje, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 81. 
29  Tamże, s. 93. 
30  Tamże, s. 91.
31  A. Dragon, Pozaformalne korzyści dla stron z uczestnictwa w mediacji, [w:] A. Binsztok (red.), Sztuka skutecznego 

prowadzenia mediacji i negocjacji. Zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne, Wyd. Marina, Wrocław 2013, s. 14.
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Założenia sprawiedliwości naprawczej traktują o krzywdzie i zadośćuczynieniu za 
wyrządzoną szkodę. Mediacja jest także o wiele tańsza i szybsza aniżeli proces sądo-
wy. Poza tym chroni reputację stron, umożliwiając uczestnikom sporu zachowanie 
relacji w warunkach komfortu prywatności, gdyż to właśnie strony sporu w obecno-
ści mediatora wypracowują zadowalające je porozumienie. Mają całkowitą kontrolę 
nad procesem mediacji, podczas gdy w trakcie procesu sądowego strony kontroli są 
niejako pozbawione. Oczywiście w każdej chwili z mediacji można zrezygnować32. 
Zauważono, iż prawdopodobieństwo wypracowania porozumienia przez strony jest 
o wiele łatwiejsze, jeśli konflikt trwa krócej, natomiast głównymi przesłankami me-
diacji jest także chęć stron do wyjścia poza materialną wartość wielu aspektów, jak 
również chęć szybkiego zakończenia sporu i powrotu stron do zgodnego życia33.

Jednakże postępowanie mediacyjne wymaga od samego mediatora swoistej goto-
wości do zmagania się z pewną niechęcią stron rodziny uwikłanej w konflikt do pod-
jęcia rozmów. Ponadto członkowie rodziny, których sytuacja konfliktowa dotyczy, 
mogą tak naprawdę nie zdawać sobie w pełni sprawy z istoty konfliktu i jego podło-
ża, jego racjonalnej oceny bez emocjonalnego nastawienia. Zazwyczaj strony sporu 
koncentrują swoją uwagę na przeszłości – w przypadku mediacji dochodzi jeszcze 
jeden konstruktywny wniosek płynący z mediacji rodzinnej, jakim jest odbudowa-
nie utraconej relacji, czasami zaufania na przyszłość. Rola mediatora w przypadku 
mediacji rodzinnych jest niebagatelna, ponieważ w jego kompetencji leży studzenie 
emocji, uspokajanie uczuć, niezaspokojonych potrzeb i nazywanie odczuwanych sta-
nów po imieniu, w sposób jasny i konstruktywny34. 

Postępowanie mediacyjne w przypadku rodziny można rozpocząć od samodziel-
nego zgłoszenia do mediatora lub instytucji świadczącej pomoc mediacyjną. Drugim 
sposobem jest możliwość mediacji w trakcie już toczącego się postępowania sądowe-
go, kiedy to można złożyć wniosek do sądu, by skierował on sprawę do postępowania 
mediacyjnego. Sędzia sam może ów wniosek wystosować. Mediacja charakteryzuje 
się oczywiście dobrowolnością, co oznacza, iż zainteresowana strona w każdej chwili 
może się z niej wycofać. Jeśli uczestnik nie godzi się na mediację, może odmówić 
udziału w niej. W przypadku skierowania sprawy do mediacji przez sąd, trzeba za-
chować siedmiodniowy termin zgłoszenia tego faktu od chwili otrzymania powia-
domienia o skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego35. Mediatora można 
wybrać samemu spośród osób pracujących w rozmaitych ośrodkach mediacyjnych w 
całym kraju (np. w Stowarzyszeniu Mediatorów Rodzinnych) lub poprzez informacje 
zaczerpnięte w internecie czy sekretariatach sądów okręgowych. W przypadku skie-
rowania do mediacji przez sąd także jest możliwość wyboru. Zdarzają się sytuacje, 
gdzie sprawy z zakresu rodzinnego prowadzone są przez dwójkę mediatorów celem 
lepszego zrozumienia stron w zachowaniu bezstronności (chociaż w mojej ocenie 
tego typu praktyka może sugerować, jakoby każda ze stron miała swojego obrońcę). 

32  Tamże, s. 15.
33  Tamże, s. 16.
34  E. Jastrzębska, Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów. Mediacja w sprawach rodzinnych i opie-

kuńczych, [w:] „Fides et Ratio”3(19)2014, s. 170. 
35 A. Rękas (red.), Czy tylko sąd rozstrzygnie nasz spór? Mediacja i sądownictwo polubowne. Informator o al-

ternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, Warszawa 2010, s. 38, http://www.sieradz.so.gov.pl/files/
mediacja.pdf (01.11.2017).
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Biorąc pod uwagę znaczenie mediacji warto zwrócić uwagę na jej koszty, które są o 
wiele niższe aniżeli koszt procesów36. Wiele ośrodków prowadzi mediacje bezpłatne, 
niemniej pozostałe posiadają własny cennik, który jest wiążący na podstawie umo-
wy zawieranej z mediatorem lub ośrodkiem. 

W przypadku skierowania sprawy do mediacji przez sąd koszty regulują przepisy 
prawne. Czas trwania mediacji rodzinnych jest różny, ale jest on na pewno krótszy 
aniżeli tok postępowania sądowego. Przeważnie ugoda jest zawierana po około 3-5 
spotkaniach, gdzie każde trwa od 1,5 do 2 godzin, co tydzień lub dwa. Zdarzają się 
sytuacje bardziej skomplikowane, gdzie porozumienie jest wypracowane nieco póź-
niej (po skierowaniu mediacji przez sąd zazwyczaj wyznacza się miesięczny okres na 
przeprowadzenie mediacji, jednakże strony mogą wnioskować o jego przedłużenie)37.

Postępowanie mediacyjne kończy się podpisaniem ugody – wypracowanego po-
rozumienia stron sporu. W przypadku kierowania sprawy przez sąd do mediacji, to 
mediator przedstawia ugodę sądowi, który ową ugodę zatwierdza klauzulą wyko-
nalności. Jeśli strony same zgłosiły się do mediacji, wówczas także mogą udać się 
do sądu celem zatwierdzenia wypracowanego porozumienia. Zdarzają się sytuacje, 
w których z różnych powodów nie udaje się wypracować porozumienia, wówczas 
na podstawie poufności informacje omawiane pozostają pomiędzy stronami i 
mediatorem i nie mogą zostać wykorzystane w postępowaniu sądowym (żadna ze 
stron nie może powoływać się na propozycje sugerowane w mediacji)38.

3. Mediacja jako skuteczny sposób rozwiązywania sporów rodzinnych.
Rafał Morek zaznacza, iż „uniwersalną i podstawową potrzebą w ramach systemu 

prawa i wymiaru sprawiedliwości jest potrzeba godzenia”. Ugodowe rozwiązywanie 
rozmaitych sporów i konfliktów stanowi podstawę mediacji. Mediacja według tego au-
tora stanowi swoisty „fenomen społeczny i szczególny rodzaj działalności człowieka”39.

W przypadku mediacji rodzinnych istotne pozostają dwie rzeczy: po pierwsze 
służy ona do zachowania twarzy przy rozwiązywaniu sporu rodzinnego, który doty-
ka najbardziej czułych sfer życia człowieka – jego uczuć i emocji. Po drugie media-
cja pozwala na wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego każdą ze stron – co 

36  Według danych zamieszczonych na stornie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości koszty mediacji stro-
ny pokrywają po połowie –chyba, że uzgodnią inny sposób rozliczeń. W postępowaniu mediacyjnym, na 
wniosek sądu wysokość „wynagrodzenia mediatora w sporach niemajątkowych wynosi 150 zł za pierwsze 
posiedzenie mediacyjne, a za każde następne posiedzenie – 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł). Jeśli po-
stępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu 
(nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2 000 zł za całość postępowania mediacyjnego). Zwrotowi podlegają 
też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji, w tym opłata za wynajem po-
mieszczenia – do 70 zł za posiedzenie. Do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.W sprawie o rozwód lub 
separację, jeżeli dojdzie do pojednania się stron przed sądem I instancji i cofnięcia pozwu, strona otrzymuje 
zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła, wnosząc sprawę do sądu. Jeżeli pojednanie stron nastąpiło przed 
zakończeniem postępowania przed sądem II instancji, strona otrzymuje zwrot 50% uiszczonej opłaty od ape-
lacji. W przypadku mediacji, do której doszło nie na podstawie postanowienia sądu, wysokość wynagrodzenia 
mediatora i zwrot jego wydatków wynikają z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je razem z 
mediatorem przed rozpoczęciem mediacji” http://www.mediacja.gov.pl/ (05.11.2017). 

37  Tamże, s. 39.
38  Tamże, s. 40.
39  R. Morek, Wprowadzenie, [w:] E. Gmurzyńska, R. Morek, (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, Oficyna 

Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 15. 
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w przypadku procesu sądowego nie zawsze jest możliwe do osiągnięcia. Po trze-
cie mediacja rodzinna nawiązuje do jednego z modelu rozwiązywania sporów, tzw. 
mediacji transformatywnej, która została opisana przez Roberta A. Barucha Busha 
i Josepha P. Folgera w dziele zatytułowanym The Promise of Mediation, gdzie celem 
mediacji nie było rozwiązanie sporu czy wypracowanie porozumienia w dosłow-
nym tego słowa znaczeniu, lecz zmiana (transformacja) relacji pomiędzy strona-
mi. Biorąc pod uwagę rozliczne spory rodzinne, np. w trakcie rozwodu, separacji 
czy w związku z utrzymaniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej, wówczas 
celem owej mediacji byłoby zmienienie postrzegania oponenta z negatywnego na 
pozytywny, istotą byłoby więc zrozumienie podmiotowości strony sporu, a nie je-
dynie koncentracja na własnym stanowisku. Mediacje transformatywne mogą za-
tem, w przypadku rodzin, zmienić relacje pomiędzy rodzicami, pomiędzy rodzica-
mi a dziećmi i wypracować relacje, o których strony sporu nawet nie myślały, iż są 
możliwe do realizacji, uprzednio kierując się niechęcią czy stereotypami (członek 
rodziny cierpiący na chorobę psychiczną jest nieobliczalny i stanowi zagrożenie). 

Mediacje tego typu nie są prowadzone w oparciu o fazy mediacji, koncentrując 
się na wypracowaniu rozwiązania, lecz na poznaniu istoty problemu oraz nawiąza-
niu współpracy (zrozumieniu stron). Wobec tego mediacja może także umożliwić 
poprawę zrozumienia członków rodziny, poznania ich punktu widzenia czy potrze-
bę realizacji ich zamiarów, gdzie na skutek eskalacji konfliktu, emocji czy zranień 
członkowie rodzin niejednokrotnie przestają się komunikować, zamykają we wła-
snym świecie lub szukają wsparcia poza więzami rodzinnymi. W przypadku media-
cji każdy uczestnik ma prawo i możliwość do wyartykułowania własnego sposobu 
pojmowania danej sytuacji, oczekując tego samego od drugiej strony. Mogą wówczas 
bez pośpiechu w przyjaznej atmosferze przy udziale bezstronnego mediatora wy-
brać rozwiązanie ich zadowalające lub odstąpić od rozmów – wszystko w ramach 
poszanowania własnych praw i obowiązków. Poza tym, o czym wspominałem wcze-
śniej, postępowanie mediacyjne jest krótsze od sądowego i pochłania zdecydowa-
nie mniej środków materialnych. Z punktu widzenia członków rodzin uwikłanych 
w spór mediacja nie powoduje skutków emocjonalnych oraz nie nadwyręża relacji z 
bliskimi ludźmi40, a wręcz przeciwnie – może powodować budowanie mostów opar-
tych na wzajemnym poszanowaniu, zrozumieniu i akceptacji, co we współczesnym 
świecie jednostek uwikłanych w różne role i pozycje społeczne jest niebagatelne. 

Ważną kwestią jest sam fakt, iż mediacje rodzinne można przeprowadzić, zasto-
sować niemalże w przypadku każdego konfliktu rodzinnego, niezależnie od tego, 
czy sytuacja problemowa dotyczy relacji pomiędzy poszczególnymi członkami ro-
dziny, czy wartości wyznawanych przez którąkolwiek z osób, wartości, która może 
okazać się cierniem dla rodzica, a remedium na dolę młodego człowieka w postrze-
ganiu rzeczywistości. Istota mediacji tkwi właściwie w uświadomieniu sobie przez 
członków sporu o znaczeniu samego sporu oraz na rozwiązaniu sporu, który dotyka 
czułych sfer ich intymnego życia, pozostawiając niedomówienie czy gniew. Sytuacje 
konfliktowe, w które uwikłani są poszczególni członkowie rodziny (np. rodziny 
nuklearnej), mogą dotyczyć także sytuacji gniewliwej pomiędzy całymi rodzinami 
lub rodami rodzinnymi (np. o zaszłości historyczne lub majątkowe). Wówczas po-

40  A. Rękas (red.), dz. cyt., Warszawa 2010, s. 32, http://www.sieradz.so.gov.pl/files/mediacja.pdf (01.11.2017). 
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przez mediację może dojść nie tyle do rozwiązania sporu, ale do zrzucenia ciążącego 
na rodzinach balastu konfliktu, który nierozwiązany godził w ambicje poszczegól-
nych stron sporu, wzbudzając dodatkowe emocje, które w obliczu mediacji mogą 
zostać całkowicie zażegnane i pozbawione mocy destrukcyjnego krytycyzmu, prze-
obrażając się w moc budującego rodzinne relacje mostu.

Jednym z elementów życia współczesnego człowieka, powodujących atrofię re-
lacji rodzinnych, jest pośpiech oraz natężenie informacji dobiegających do człowie-
ka, a co za tym idzie, znieczulenie na odbiór bodźców oraz komunikatów także we-
wnątrz rodziny. Wadliwa komunikacja w obrębie związków rodzinnych – zarówno 
pomiędzy małżeństwem, jak i ich dziećmi czy pomiędzy dziećmi w ogóle – brak po-
rozumienia, mówiąc językiem młodzieżowym: brak dogadania się z rodzicami czy 
rodzeństwem jest jedynym z powodów, dla którego wielu spośród młodych ludzi 
lokuje swoje relacje czy czas w oparciu o alternatywę w postaci używek czy przy-
jaciół spoza najbliższego otoczenia. Posiadanie przyjaciół, rówieśników jest bardzo 
istotne, ale spędzanie wolnego czasu wpatrując się w ekran telewizora lub kompu-
tera, tabletu, nie niesie już tyle pozytywnych konotacji. 

Człowiek ze swojej natury jest istotą komunikującą się (homo communicans), ale 
komunikowanie w sposób dojrzały nie jest człowiekowi dane od urodzenia – jest to 
proces długotrwałego uczenia się, począwszy od rodziny. Brak porozumienia, brak 
relacji i zrozumienia komunikatu pomiędzy członkami rodziny, niesie ze sobą wpływ 
na jakość i trwałość więzi małżeńskiej i rodzinnej. Podstawowym wymogiem pełnej 
komunikacji jest osobowe podejście do drugiej osoby (partnerstwo) z uznaniem god-
ności i praw przysługujących partnerowi interakcji, gdzie dominuje relacja typu JA 
– TY. Konieczny jest zatem dialog, empatia jako wejście w świat drugiej osoby w jego 
potrzeby, oczekiwania czy nastoje41. W sytuacjach spornych problematyka prawidło-
wej komunikacji w rodzinie czy pomiędzy uczestnikami konfliktu ulega załamaniu 
na skutek emocji, braku porozumienia czy dostrzegania potrzeb oponenta. Sytuacje 
błahe (niezamknięte okno czy niewyrzucone śmieci) mogą stać się katalizatorem do 
nierozwiązanej sytuacji spornej i doprowadzić do eskalacji emocji, braku porozumie-
nia, a w efekcie powstania sporu, czyli komunikacji, jak to określił Marian Wolicki, 
nieprawidłowej, spowodowanej niewłaściwymi relacjami pomiędzy członkami ro-
dziny, relacji typu JA – TO, kiedy to drugi człowiek ulega reifikacji, urzeczowieniu, 
uprzedmiotowieniu, instrumentalizacji, jest traktowany jako narządzie”42. 

Zadaniem mediacji i samego mediatora jest kierowanie uwagi stron konfliktu, w 
przypadku mediacji rodzinnych członków rodziny, na uzyskanie porozumienia budo-
wanego w oparciu na wzajemnej komunikacji i partnerstwie. Właściwie prowadzo-
na mediacja to stworzenie rodzinie odpowiednich warunków do wyjaśnienia sobie 
kwestii spornych i ich prawidłowego zrozumienia, zatem prawidłowej komunikacji. 

Zakończenie
Mediacyjne, polubowne rozwiązywanie sporów rodzinnych ma niebagatelne zna-

czenie z kilku powodów. Po pierwsze pomaga w pełni zrozumieć istotę konfliktu (a 
nie istotę oponenta konfliktu). Po drugie pomaga w wypracowaniu rozwiązania spo-

41  M. Wolicki, Komunikacja interpersonalna w małżeństwie i rodzinie. Zarys problematyki, „Społeczeństwo i 
Rodzina” nr 39 (2/2014) s. 13.

42  Tamże, s. 16.
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ru przez najbardziej w niego zaangażowane strony przy udziale mediatora, co dodat-
kowo wzmacnia ich poczucie własnej wartości poprzez rozwiązanie sytuacji spor-
nej. Po trzecie umożliwia przerzucanie mostów mentalnych w oparciu o wzajemny 
szacunek i komunikację interpersonalną, by w efekcie budować zaufanie względem 
członków rodziny – zaufanie, będące podstawą relacji rodzinnych i krewniaczych. 
Mediacja ma zatem zasadniczą rolę w przypadku budowania lub odbudowywania 
relacji rodzinnych, niemniej jednak nie należy zapominać o wartości materialnej 
rozwiązania sporu, który jest mniej kosztowny i zdecydowanie krótszy, aniżeli pro-
wadzenie sporu na drodze procesu sądowego. W przypadku sądowego rozwiązy-
wania konfliktów, zwłaszcza rodzinnych, członkowie sporu niezależnie od uzyska-
nego efektu końcowego, są poranieni (nie można zakończyć sprawy rozwodem czy 
sądowym podziałem majątku lub ustanawianiem praw rodzicielskich bez porażki 
jednej ze stron). W przypadku mediacji istnieje szansa na rozwiązanie sporu bez 
dodatkowych kosztów emocjonalnych z tą przewagą względem procesu sądowego, 
iż porozumienie ma znaczenie mocno psychologiczne – osadzone jest bowiem w po-
strzeganiu stron sporu, a nie niezależnego arbitra (sędziego).

Streszczenie:
Rodziny będące podstawową tkanką społeczną ulegają ciągłym przeobrażeniom 

na skutek procesów globalizacyjnych, migracyjnych czy tożsamościowych. Niemniej 
jednak członkowie rodzin ze względu na realizację różnych potrzeb wchodzą w roz-
maite sytuacje sporne. Konflikty rodzinne utożsamiane głównie z sytuacją rozwodo-
wą, separacją czy podziałem majątku przybierają także inne formy, a alternatywą dla 
wyjścia z sytuacji konfliktowych jest mediacja. Celem artykułu jest przedstawienie 
głównych założeń mediacji rodzinnych oraz społecznych implikacji mediacyjnego 
rozwiązywania sporów rodzinnych, umożliwiających między innymi wypracowanie 
przez uwikłane w spór strony zadowalającego rozwiązania, które umożliwi im za-
chowanie tożsamości, szacunku i poufności w stosunku do drugiej strony konfliktu. 

Słowa kluczowe: mediacja, mediacja rodzinna, konflikty rodzinne

Summary:
The Social Implications of Mediation in Family Conflict Resolution
The family is the basic social unit that undergoes constant transformations due 

to processes of globalization, migration and identity. Nevertheless, family members, 
due to various needs that have to be fulfilled, enter into diverse conflict situations. 
Family conflicts are mainly identified with divorce cases, separation or the division 
of property, but they also take on other forms. The alternative for resolving conflict 
situations is mediation. The goal of the article is to present the main assumptions of 
family mediation and the social implications of mediation to resolve family disputes. 
This makes it possible, among others, for the conflicting sides to work out an agree-
able resolution that will allow both sides to maintain their identity, respect and trust 
in relation to each other. 

Keywords: mediation, family mediation, family conflicts
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Ojcowskie spojrzenie na współczesność. 
Sekularyzm w ujęciu Jana Pawła II

i Benedykta XVI

 

Ks. mgr lic. Przemysław Śniegowski  - Papieski Uniwersytet JPII w Krakowie   

Wstęp
Współcześnie, wbrew pozorom, młodzi ludzie oczekują od kapłanów postawy 

ojcostwa. Postawa ojcostwa duchowego polegałaby na ukazywaniu sobą Ojcostwa 
Boga. Ojcostwo duchowe byłoby odpowiedzią na wezwanie: „Pokażcie nam ojca”. 
Ludzie chcą przewodnika duchowego, który jak ojciec, będzie wspierał najpierw 
swoją modlitwą, swoją uwagą, będzie służył doradztwem a także pomoże spojrzeć 
i odpowiednio przygotować się na przyszłość. W tym duchowym ojcostwie nie po-
winno także zabraknąć, jak to jest przy ojcostwie biologicznym, przestrogi, skarce-
nia, jeśli wymaga tego sytuacja. 

Nie bez powodu wielu młodych ludzi słuchało i wpatrywało się w niezwykłą po-
stać św. Jana Pawła II, gdyż widziało w nim właśnie figurę ojcostwa. Papież ten towa-
rzyszył nie tylko młodym, ale wszystkim jak ojciec, wskazywał drogi, przestrzegał 
przed niebezpieczeństwami, pomagał spojrzeć w przyszłość. Również papież Bene-
dykt XVI był i jest figurą ojcostwa. Papież z Niemiec potrafił wskazać i przyciągać do 
piękna, jakim jest Ojciec Przedwieczny, ale również przestrzegać innych jak swoje 
duchowe dzieci, przed zagrożeniami. Ojciec to ten, który mówi o pięknie, ale jeśli 
trzeba, także o przeciwności tego piękna, gdyż troszczy się o przyszłość powierzo-
nych swojej pieczy1.

Wielu mówi o papieżu Polaku jako o swoim ojcu, o ojcu wolności, ojcu rodzin. O pa-
pieżu Benedykcie można by powiedzieć, że jest ojcem czystości wiary. Obaj, jak trosz-
czący się ojcowie, nie przechodzili obojętnie obok zjawisk, które zagrażały i nadal za-

1  Por. A. Baran, Nowa wizja ojcostwa duchowego w Kościele, „Studia Theologica Varsaviensia” (2013) nr 2, 
s. 113. (zakres: 99- 124).

Ur. się 21 września 1990 roku w Lipnie (Kujawsko-Pomorskie). W 2010 roku, po ukończeniu szkoły średnie,j wstą-
pił do zakonu Barnabitów, założonego przez św. Antoniego M. Zaccarię w Mediolanie. W 2012 roku wyjechał 
do Włoch na kanoniczny nowicjat przygotowujący do ślubów zakonnych i odbycie studiów filozoficznych na Pa-
pieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie. Studia teologiczne ukończył w 2018 roku na Papieskim Wydziale 
Teologicznym w Warszawie. 8 grudnia 2018 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Wacława De-
po, metropolity Częstochowskiego. Po święceniach rozpoczął pracę duszpasterską w parafii św. A. M. Zaccarii w 
Warszawie. W 2019 roku został skierowany przez władze zakonne na studia doktoranckie w Szkole doktorskiej 
Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Jego zainteresowania to duszpasterstwo rodzin, „teologia piękna” oraz 
twórczość Benedykta XVI. 
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grażają nie tylko ludziom wierzącym, lecz całemu światu. W niniejszej pracy poruszy-
my aspekt przestrzegania jaki należy do postawy ojcostwa duchowego a który wynika 
z uważnej i dogłębnej refleksji nad teraźniejszością a także ze spojrzenia w przyszłość 
wspieranego przez dar mądrości a który nie może zabraknąć figurze ojcostwa. Obaj 
ojcowie poruszali wiele kwestii, które już za ich pontyfikatu stawały się zjawiskami za-
grażającymi podstawowym i prawdziwym wartościom. Ograniczymy się do zagadnie-
nia sekularyzmu, które poruszał zarówno Jan Paweł II jak i Benedykt XVI i w nim jeden 
jak i drugi widzieli źródło innych niebezpieczeństw zagrażających duchowi chrześci-
jańskiemu, choćby podważanie jakiegokolwiek autorytetu, który też ściśle związany 
powinien być zarówno z ojcostwem biologicznym jak i ojcostwem duchowym.

 
1. Sekularyzm odrzuceniem odniesienia do transcendencji 
Sekularyzm to taka koncepcja świata „według której całkowicie tłumaczy się 

on sam, bez uciekania się do Boga, który staje się zbyteczny, a nawet przeszkadza. 
Tego więc rodzaju sekularyzm usiłuje podkreślić potęgę poznawczą człowieka, do-
prowadza do pomijania Boga a także do Jego zaprzeczenia. Stąd wypływają nowe 
rodzaje ateizmu, mianowicie ateizm antropocentryczny, nie tyle abstrakcyjny i me-
tafizyczny, co pragmatyczny, programowy i wojujący. W łączności z tym sekulary-
zmem ateistycznym propaguje się co dzień, w przeróżnych postaciach cywilizacyjną 
konsumpcję tj. hedonizm podniesiony do rangi najwyższego dobra, wolę władzy i 
panowanie oraz dyskryminację wszelkiego typu. Wszystko to stanowi nieludzkie 
tendencje tego humanizmu”2. Zgodnie z myślą sekularyzmu, Bóg nie jest potrzebny, 
by podkreślić wartość człowieka, jest do tego nawet przeszkodą. 

Sekularyzm ateistyczny jest więc wprost wymierzony przeciw Bogu, przeciw 
transcendencji. Niestety zjawisko to daje się zauważyć niemal wszędzie. Już Paweł 
VI zauważył ten problem i wymienia miejsca, gdzie proces przeciw transcendencji 
szaleje. Dotyka on zarówno ludzi dorosłych jak i młodych, występuje u elit i w ma-
sach, we wszystkich sektorach społecznych oraz zarówno na terenach Kościołów 
starych jak i nowych3.

Sekularyzm jednak nie poprzestaje na eliminacji, to byłoby ograniczające opisy-
wanie tego zjawiska. Zsekularyzowane podejście podejmuje próby wyjaśnienia sen-
su ludzkiego życia. Próbuje nadać pewien kształt społeczeństwu pod przykrywką 
neutralności, szeroko pojętej tolerancji oraz szacunku do każdego człowieka. Jed-
nak mamy też w tym przypadku do czynienia z pewnym narzucaniem mentalności. 
Zdaniem Benedykta XVI także sekularyzm nadaje pewien światopogląd. „Bez Boga 
ludzkie rozeznanie dobra zaczyna słabnąć. Doświadczenie uczy, że świat bez Boga 
staje się piekłem: górę biorą różne formy egoizmu, podziały w rodzinach, nienawiść 
między ludźmi i narodami, brak miłości, radości i nadziei”4. Wdziera się wyzysk na-
znaczony egoizmem skierowany ku żądzy posiadania. To wszystko dzieje się pod 
przykrywką kultu jednostki, który zastąpił Boga. Życie bez Boga może okazać się 
piekłem, gdyż odrzucenie Absolutu może doprowadzić, jak podkreślą Jan Paweł II, 
do odrzucenia poczucia zła. Papież Jan Paweł II pisze: „Utrata poczucia grzechu jest 
zatem jakąś formą lub owocem negacji Boga: nie tylko w postaci ateizmu, lecz także 

2  Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandii, Watykan 1975, nr 55.
3  Por. Tamże, nr 56.
4  Benedykt XVI, Sekularyzacja jest trudną probą dla Kościoła, [w:] L’Osservatore Romano 2008, nr 4, s. 35, 36.
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sekularyzmu. Jeżeli grzech jest zerwaniem synowskiego stosunku z Bogiem po to, 
by prowadzić własne życie poza posłuszeństwem wobec Niego, to grzechem jest nie 
tylko negacja Boga; grzechem jest również żyć tak, jak gdyby On nie istniał, wykre-
ślać Go z codziennego życia. Model społeczeństwa kalekiego czy pozbawionego rów-
nowagi w jednym lub drugim znaczeniu, który często bywa lansowany przez środki 
społecznego przekazu, niemało przyczynia się do stopniowej utraty poczucia grze-
chu. W takiej sytuacji zatarcie czy osłabienie poczucia grzechu jest skutkiem bądź 
odrzucenia w imię dążenia do osobistej autonomii jakiegokolwiek odniesienia do 
transcendencji; bądź podporządkowania się wzorcom etycznym narzuconym przez 
powszechną zgodę czy zwyczaj, nawet jeżeli potępia je sumienie jednostkowe; bądź 
dramatycznych warunków ucisku społeczno-ekonomicznego, w jakich żyje wielka 
część ludzkości, i z których rodzi się tendencja do dostrzegania błędów i win jedynie 
w wymiarze społecznym; bądź też, i nade wszystko, jest skutkiem zatarcia się idei 
ojcostwa Bożego i panowania Bożego nad życiem człowieka”5.

Próbuje się narzucić człowiekowi współczesnemu tolerancję poprzez nową nieto-
lerancję- pewne nowe ustalone normy, które narzucane są wszystkim. Benedykt XVI 
nazywa to negatywną tolerancją. Przykładem tego jest zakaz znaków krzyża w miej-
scach publicznych. W rzeczywistości jednak jest tutaj nietolerancja. Religia chrześci-
jańska nie może obejmować sfery publicznej. W imię tolerancji nakłania się Kościół 
do zmiany w poglądzie na temat homoseksualizmu czy też aborcji. To wszystko jest 
narzucane w imię pozornej wolności. Jest to, zdaniem Benedykta XVI, prawdziwe za-
grożenie, usuwanie tolerancji dla tolerancji. Także polski papież zauważa tego typu 
logikę pisząc o szerzącej się nietolerancji ukrytej pod hasłami tolerancji. „Wbrew 
pozorom, praw sumienia trzeba bronić także dzisiaj. Pod hasłami tolerancji, w życiu 
publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może coraz 
większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tenden-
cje do spychania ich na margines życia społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co 
dla nich stanowi nieraz największą świętość. Te formy powracającej dyskryminacji 
budzą niepokój i muszą dawać wiele do myślenia”6. Obaj papieże obnażają więc fał-
szywie pojętą logikę procesu odrzucania Boga i wartości z Nim związanych7.

Mentalność sekularyzmu ma wiele znamion. Kilka z nich z nich wymieniliśmy we 
wstępie tej pracy. Eliminacja transcendencji, widzenie Boga jako przeszkodę ma jed-
nak o wiele więcej widocznych efektów. Jednym z nich jest kultura gender. Oblicze 
Boga, które odzwierciedla obraz człowieka i tożsamość płciowa zostaje zastąpiony od-
czuwaniem, gdyż „(…) tożsamość płciową należy rozumieć jako głęboko odczuwane 
wewnętrzne i indywidualne doświadczenie, które może, ale nie musi, odpowiadać płci 
określonej przy urodzeniu”8. Niestety, dąży się do tego, by tego typu zjawiska zostały 
przyjęte do prawodawstwa. Człowiek przestaje mieć swoje źródło w transcendencji. 
Dzieło stworzenia człowieka przez Boga, nadana w nim wartość i znaczenie płciowo-

5  Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, Watykan 1984, nr 17.
6  Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy Świętej odprawionej na wzgórzu „Kaplicówka”, http://www.naucza-

niejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/644/pos/11/haslo/fa%C5%82szywa%20tolerancja (dostęp: 20.11.2020).
7  Por. Jan Paweł II, Tamże; R. Słupek, Sensoryczna apologia wiary Benedykta XVI, [w:] Studia Salvatoriana 

Polonica 6, 2012, s. 33.
8  L. Schoepflin, Strasburgo insiste sul „gender”, Avvenire, 14 IX 2012, s. 19.
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ści, wzajemne dopełnianie się męskości i żeńskości, zostaje zakwestionowane. Czło-
wiek dokonuje wyboru co do samego siebie, ponieważ, według kultury gender, nie 
ma ukonstytuowanej natury swojej cielesności. „Tam, gdzie wolność działania staje się 
wolnością czynienia samego siebie, nieuchronnie dochodzi do zanegowania Stwórcy 
(…)”9. Sam człowiek zostaje pozbawiony swej godności, która wynika z bycia stworze-
niem Boga. Należy podkreślić za Janem Pawłem II, że każda kultura jest próbąodkry-
waniatajemnicy człowieka, jest sposobem wyrażania transcendentnego charakteru 
człowieka. Nie jest więc ponownym nadawaniem innej tajemnicy człowiekowi10.

Tendencja spychania sacrum do sfery prywatnej jest charakterystyczna dla XXI 
wieku. Świat chciałby, aby wszelkie elementy sacrum schować do kościołów, aby ich 
nie manifestowano w sferze publicznej, gdyż może być zrozumiana jako prowokacja, 
odbieranie wolności ludziom niewierzącym. W rzeczywistości, sacrum niesie światu 
funkcję wychowawczą. Brak sacrum zubaża kulturę. Świat potrzebuje świętych zna-
ków, bez nich ich miejsce zajmą elementy kultury materializmu.Jeżeli już zsekulary-
zowana mentalność pozwoliłaby na jakiekolwiek sacrum, to te związane z obrazem 
Boga jako pewna forma energii kosmicznej. Polski papież przestrzegał przed taki 
sacrum, które nie można pogodzić z nauką katolicką oraz przed jego konsekwencja-
mi m.in. przed łatwym mitem sukcesu i władzy11.

Bóg jest przeszkodą dla współczesnej próby służenia człowiekowi. W rzeczywi-
stości humanizm bez Boga staje się nie ludzki. Świadomość istnienia Boga pomaga 
w kształtowaniu życia społecznego i wyznaczaniu mu kierunków. Bez odniesienia 
do Boga nie dziwi, że usprawiedliwia się brak szacunku do życia. Życie drugiego 
człowieka przede wszystkim najbardziej bezbronnego, przestaje być chronione. Bez 
Absolutu rozpada się hierarchia wartości. „(…) niektóre organizacje pozarządowe 
angażują się czynnie w propagowanie aborcji, promując niekiedy w krajach ubogich 
stosowanie sterylizacji, także w wypadku kobiet tego nieświadomych. Istnieje po-
nadto uzasadnione podejrzenie, że czasami pomoc na rzecz rozwoju jest związana 
z określoną polityką zdrowotną, zakładając faktyczne narzucenie surowej kontroli 
urodzeń. Budzą niepokój zarówno prawodawstwa dopuszczające eutanazję, jak i 
naciski grup krajowych i międzynarodowych domagających się jej prawnego uzna-
nia”12. Rzekome budowanie lepszego świata jest odbieraniem wolności drugiemu 
człowiekowi, zwłaszcza najbardziej bezbronnemu. Za Janem Pawłem II należy pod-
kreślić, że nigdy nie może być zgody na przyjmowanie życia pod pewnymi warunka-
mi tj. braku choroby, ułomności, kalectwa13.

Świat bez Boga jest światem, który odbiera człowiekowi jego transcendentną godność. 
To Bóg „(…) podtrzymuje należące do jego istoty pragnienie, by bardziej być”14.Czło-
wieka bez Boga łatwiej jest zarazić odbierającą sens myślą, że jest dziełem przypad-

9  Benedykt XVI o gender, [w:] Niedziela ogólnopolska 6, 2014, s. 26.
10  Por. Tamże; Jan Paweł II, przemówienie w siedzibie ONZ, [w:] L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 

11-12/1995, s. 7.
11  Por. Benedykt XVI, Brak sacrum zubaża kulturę, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Bożego Ciała, 7 

VI 2012, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/bozecialo_07062012.html (dostęp: 
21II 2020); Jan Paweł II, Orędzie do młodych z całego świata z okazji XX Światowego Dnia Młodzieży, http://
www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/741/pkt/0/pos/10/haslo/sacrum [dostęp: 21 II 2020].

12  Benedykt XVI, Encyklika Caritatis in veritate, Watykan 2009, nr 28.
13  Por. Tamże; Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, Watykan 1995, nr 14.
14  Benedykt XVI, Encyklika Caritatis in veritate…, dz. cyt.,nr 29.
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ku. Człowiek jest dziełem miłości, stworzeniem Boga, który obdarzył go duszą nie-
śmiertelną. Dlatego też nie do końca da się zagłuszyć w człowieku pragnienie wiecz-
nego dobra. Może je odnaleźć tylko w Bogu. Jan Paweł II pisze: „Na różne sposoby i 
w różnych epokach człowiek dowiódł, że potrafi wypowiedzieć to wewnętrzne pra-
gnienie. Literatura, muzyka, malarstwo, rzeźba, architektura i wszelkie inne wytwory 
jego twórczej inteligencji stały się środkami wyrażania niepokoju, który skłania go 
do nieustannych poszukiwań. To dążenie znalazło szczególne ujście w filozofii, która 
przy pomocy swoich środków i właściwych sobie metod naukowych wyraziła owo 
uniwersalne pragnienie człowieka”15. Człowiek wykracza poza historię, wykracza 
poza sytuację, w której historia go stawia. Natura ludzka jest zdolna do przekroczenia 
siebie. Dzisiejszemu człowiekowi na nowo trzeba pomagać okryć tę prawdę16.

Bez Boga człowiek nie może zrozumieć sensu i wartości daru. Bez Boga ubożeje re-
lacja do drugiego człowieka. Prymat otrzymywać nad obdarzać bierze górę. To miłość 
w prawdzie pozwala człowiekowi doświadczyć, czym jest dar. „Istota ludzka została 
stworzona do daru, który ją wyraża i urzeczywistnia jej wymiar transcendentny. Cza-
sem człowiek współczesny żywi mylne przekonanie, że jest jedynym twórcą samego 
siebie, swojego życia i społeczeństwa. To mniemanie jest konsekwencją egoistyczne-
go skupienia się na sobie, które wywodzi się- mówiąc językiem wiary- z grzechu pier-
worodnego”17. Gdy człowiek na nowo otworzy się na Boga, łatwiej mu będzie otwo-
rzyć się na drugiego człowieka. Bóg jest gwarantem wspólnoty, relacji i jedności. Bez 
Niego bardzo łatwo wkrada się indywidualny, hedonistyczny sposób życia18.

2. Indywidualizm wyrazem źle pojętego dobra człowieka
W świecie pozbawionym Boga człowiek zaczyna widzieć pozorne spełnienie sie-

bie w posiadaniu. Dzisiejszy świat jest miejscem pogoni za tym, aby coraz więcej 
mieć. Życie wygodne jest celem, do którego człowiek zmierza. Jednak szybko się 
przekonuje, że tej wygody nie jest w stanie osiągnąć, gdyż chce za każdym razem 
coraz więcej. Dzisiejszy kult przyjemności utożsamiany jest z spełnianiem się. Owa 
przyjemność jest jednak tylko chwilowa. Tymczasem, jak przypomina nam Jan Pa-
weł II, „Posiadanie rzeczy i dóbr samo przez się nie doskonali podmiotu ludzkiego, 
jeśli nie przyczynia się do dojrzewania i wzbogacenia jego być, czyli do urzeczywist-
nienia powołania ludzkiego jako takiego”19. Człowiek zaczyna sięgać po skrajne spo-
soby zdobycia coraz większej przyjemności i doznania przynoszące satysfakcję. Te 
sposoby jednak okazują się dla człowieka niszczące. Człowiek przestaje widzieć cel. 
Oddala od siebie istnienie prawdy, która nadaje wartość życiu i egzystencji ludzkiej. 
W ostateczności człowiek popada w nihilizm.

Stoimy dzisiaj wobec zagrożeń indywidualizmu. Człowiek czyni siebie jedyną nor-
mą. Widzimy niepohamowane pragnienie pieniądza, bogactwo przemijalne staje się 
wartością najwyższą dla wielu, którzy ulegli pokusom tego świata. Indywidualizm 
niestety uwidacznia się w wielu formach. Są nimi odrzucenie zobowiązań czy zanik 
wartości wspólnoty. Liczy się tylko „ja” a drugi człowiek postrzegany jest jako ten, któ-

15  Jan Paweł II, Encyklika Fides et Ratio, Watykan 1998, nr 24.
16  Benedykt XVI, Encyklika Caritatis in veritate… dz. cyt.; Jan Paweł II, Encyklika Fides et Ratio….dz. cyt.
17  Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate…, dz. cyt., nr 34.
18  Por. Tamże.
19  Jan Paweł II, Encyklika Solicitudo rei socialis, Watykan 1987, nr 28.
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ry może zagrażać prywatności. „Nikt nie może czcić Boga bez podejmowania troski o 
Jego synów i córki; a człowiek nie jest w stanie podejmować tej służby bez pytania, kto 
jest jego Ojcem i bez dania odpowiedzi na pytanie o Boga. Europa nauki i technologii, 
Europa cywilizacji i kultury, musi być równocześnie Europą otwartą na transcenden-
cję i na braterstwo z innymi kontynentami, musi być otwarta na żywego i prawdziwe-
go Boga poczynając od żywego i prawdziwego człowieka. Oto, co Kościół chce wnieść 
do Europy: aby była czujna na Boga i na człowieka, oparta na zrozumieniu obu, jakie 
dane nam jest w Jezusie Chrystusie”20. Indywidualizm zamyka na Boga i na człowieka21.

Indywidualizm głosi prymat autonomii jednostki, liczy się bardziej subiektywne 
odczucie. Stąd idzie odrzucenie nauczania moralnego Kościoła. Człowiek w kulturze 
indywidualizmu chce być wolny od norm moralnych. Stąd nie ma możliwości zaak-
ceptowania istnienia prawdy obiektywnej. Głoszenie prawdy obiektywnej widziane 
jest jako pozbawianie wolności jednostce. W samych relacjach międzyludzkich indy-
widualizm sieje spustoszenie. Relacja wymaga poświęcenia w jakimś stopniu, zobo-
wiązań. Stąd w kulturze indywidualizmu buduje się kruche relacje, bez zobowiązań, 
w imię niezależności22.

Konsumpcja także zamyka na drugiego człowieka, ponieważ często całkowicie zasła-
nia wartości duchowe człowieka, wartości relacji międzyludzkich. Człowiek chce coraz 
więcej posiadać, aby dostosować się do społecznego standardu. „Można powiedzieć, że 
konsumpcja staje się rzeczywistym stanem kultury, w której całe obszary ludzkiej ak-
tywności podporządkowane są rynkowi”23.Człowiek w mentalności indywidualistycz-
nej nie zauważa tych problemów. Patrzenie na dobro własne, w tym przypadku wy-
łącznie dobro materialistyczne, zasłania oczy przed drugim człowiekiem. Mentalność 
„rynkowa” wchodzi w budowanie samych relacji. Relacja, nawet ta w rodzinie, może 
być sprowadzona do kontraktu. „Stąd perspektywa wspólnego mieszkania, wspólnego 
kupna mieszkania, posiadania dzieci traktowana jest jako rodzaj tekstu dla związku. 
Test ten polega na szacowaniu korzyści i strat, jakie trzeba zapłacić”24. Taka idea indy-
widualizmu w ostateczności prowadzi do samotności, człowiek jest świadomy, że jest 
przedmiotem jakiegoś kontraktu z warunkami. Taka płytka relacja nie zaspokoi pra-
gnienia wartości głębszych, takich jak bezinteresowna przyjaźńczy miłość25.

To, ze indywidualizm w ostateczności prowadzi do samotności człowieka, pisał Jan 
Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa: „W powiązaniu z szerzącym się coraz po-
wszechniejszym indywidualizmem dostrzega się coraz mniej przejawów solidarno-
ści międzyludzkiej (…) co powoduje, że ludzie- choć nie brakuje im tego, co konieczne 
pod względem materialnym- czują się bardziej osamotnieni, pozostawieni samym 

20  Benedykt XVI, Nie można czcić Boga, nie troszcząc się o człowieka, Homilia w czasie Mszy św. na placu 
Obradoiro z okazji jubileuszowego Roku św. Jakuba, 6 XI 2010, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/
benedykt_xvi/homilie/hiszpania_obradoiro_06112011.html (dostęp: 20 XI 2020).

21  Por. Benedykt XVI, Kościół i świat potrzebują waszego świadectwa, Przemówienie do osób konsekrowa-
nych diecezji Rzymskiej, 10 XI 2015, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowie-
nia/konsekrowane_rz_10122005.htm1 (dostęp: 20 XI 2020).

22  Por. K. Skoczylas, Wychowanie chrześcijańskie wobec kultury indywidualizmu, [w:] Teologia i Człowiek, 
19, 2012, s. 170.

23  W. Kawecki, Komercjalizacja współczesnej kultury, [w:] Kultura- Media- Teologia, 4, 2011, s.10.
24  K., Skoczylas, Wychowanie chrześcijańskie wobec kultury indywidualizmu, dz. cyt.…, s. 187.
25  Por. Tamże. 
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sobie, pozbawieni uczuciowego oparcia”26. Tak się dzieje, że człowiek stawiający sa-
mego siebie w miejscu Boga, uważający się za jedyne odniesienie dla samego siebie 
i swego działania, chce stworzyć „doskonałe społeczeństwo”. „Czy rzeczywiście staje 
się (człowiek) bardziej wolny? Czy kiedy ludzie ogłaszają się absolutnymi panami 
samych siebie i jedynymi władcami stworzenia, mogą zbudować społeczeństwo, w 
którym panują wolność, sprawiedliwość i pokój? Czy nie dzieje się raczej tak- o czym 
mówią obszernie codzienne doniesienia- że szerzą się samowola władzy, egoistyczne 
interesy, niesprawiedliwość, wyzysk i przemoc we wszelkiej postaci?”27. Człowiek za-
wsze będzie potrzebował drugiego, relacji z nim. Nie jest on przedmiotem pozbawio-
nym wnętrza, jest osobą, która odnajduje szczęście i spełnienie we wspólnocie. 

Benedykt XVI na krótko przed abdykacją, w orędziu na Wielki Post, wzywał do tro-
ski wzajemnej, do odpowiedzialności za drugiego człowieka. W świecie indywiduali-
zmu, w którym mamy wiele pozornie autonomicznych, wolnych ludzi, w rzeczywisto-
ści samotnych, trzeba przypominać o darze wzajemności. Ta wzajemność nie jest jed-
nak wzajemnym kontraktem. Nie można być obojętnym na cierpienie fizyczne drugie-
go człowieka. Trzeba na nowo odkryć, że człowiek ma nie tylko potrzeby materialne, 
ale też duchowe i moralne. „To czuwanie nad innymi jest sprzeczne z mentalnością, 
w której sprowadza się życie do wymiaru jedynie ziemskiego, nie postrzega się go w 
perspektywie eschatologicznej i akceptuje dowolny wybór moralny w imię wolności. 
Społeczeństwo takie jak dzisiaj może stać się obojętne zarówno na cierpienia fizyczne 
jak i duchowe i moralne potrzeby życia. Tak nie powinno być we wspólnocie chrześci-
jańskiej! Apostoł Paweł zachęca, by dążyć do tego, co służy sprawie pokoju i wzajem-
nemu zbudowaniu (Rz. 14, 19), starając się o to, co dla bliźniego dogodne - dla jego 
dobra, dla zbudowania (Rz. 15, 2), nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby 
byli zbawieni (1 Kor 10, 33). To wzajemne upominanie i zachęcanie w duchu pokory i 
miłości winno być częścią życia wspólnoty chrześcijańskiej”28. Również polski papież 
podkreślał, że otwarcie się na drugiego nie jest jedynie efektem jakiegoś kontraktu 
czy też realizacją potrzeby drugiej osoby do spełnienia określonego interesu. Drugi 
jest „podobny nam”, drugi jest jako „pomoc” i może być jedynie traktowany jako równy 
uczestnik „uczty życia” na którą zaprasza wszystkich Stwórca. Tworzenie wspólnoty, 
spotkanie z drugim ma więc wymiar o wiele głębszy a wynikający z natury ludzkiej. 
Wspólnota chrześcijańska swoim świadectwem pokazuje dzisiaj, że człowiek nie musi 
zamykać się w samym sobie i być w konsekwencji osamotnionym. Człowiek poddany 
sekularyzacji, powinien zobaczyć świadectwo wierzących, że dobro człowieka nie jest 
czymś, co można samemu stworzyć. Odnajduje się je razem z innymi. W ostateczności 
człowiek jest istotą, która nie ogranicza się do tej rzeczywistości. Jego dobro jest po-
nad tym światem i tylko to Dobro nadaje sens życiu, sens bycia z innymi i wyprowadza 
z indywidualistycznego, egoistycznego myślenia29.

26  Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska Ecclesia in Europa, Watykan 2003, nr 8.
27  Benedykt XVI, Bez Boga człowiek jest samotny a społeczeństwo zagubione, Homilia na rozpoczęcie XII 

Zwyczajnego Ogólnego Synodu Biskupów, 5X 2008, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_
xvi/homilie/synod_05102008.html (dostęp: 23 XI 2020).

28  Benedykt XVI, Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków (Hbr 
10, 24), Orędzie na Wielki Post 2012, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/lent/docu-
ments/hf_ben-xvi_mes_20111103_lent-2012.html (dostęp: 23 XI 2020).

29  Por. Tamże; Jan Paweł II, Encyklika Solicitudo rei socialis, Watykan 1987, nr 38.
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3. Kryzys wolności i odpowiedzialności w kulturze bez Boga
Z sekularyzmem wiąże się nowy inny sposób rozumowania wolności. Tam, gdzie 

Bóg jest odrzucany, człowiek potrzebuje innej koncepcji wolności. Nie ma wątpliwo-
ści, że w nowożytności wolność jest jednym z haseł najczęściej używanych. Istnieje 
jednak wiele sposobów rozumienia wolności. Kryzys wolności wiąże się z indywidu-
alizmem, o którym pisaliśmy w poprzednim paragrafie. 

Mówiąc o wolności trzeba odnieść się do oświecenia. Cechą wspólną tego okresu 
jest emancypacja. W rozumieniu Kanta chodzi o odwagę, aby używać własnego rozu-
mu (sapere aude). Rozum jednostkowy powinien być uwolniony od zobowiązań narzu-
canych przez autorytet. Obowiązujące jest tylko to, co jest w zasięgu rozumu. Według 
kardynała Ratzingera ten program filozoficzny jest także programem politycznym. To 
rozum panuje nad wszystkim i nic poza nim nie powinno panować, nie ma miejsca na 
inne autorytety. To, co dowodzi rozum, jest ważne i nic, poza tym się nie liczy30.

Oświeceniowa koncepcja wolności przybierała różne formy w ciągu historii. Nie 
możemy jednak zatrzymać się dłużej nad tą kwestią, gdyż nie to jest naszym tema-
tem. Zatrzymajmy się jednak na chwilę nad wolnością w rozumieniu marksizmu. 
Tutaj wolność nie jest niepodzielna to znaczy można mówić tylko o wolności wszyst-
kich. Wolność ma związek z równością. Równość jest uprzednia w stosunku do wol-
ności. To równość daje możliwość wolności. „To znaczy, że aby mógł zostać osią-
gnięty cel, czyli wolność, konieczne są rezygnacje z wolności”31. Mamy tutaj prymat 
wolności wspólnotowej nad wolnością jednostki. Ważniejsze jest prawo wspólnoty 
nad prawem jednostki. Trzeba tu jednak dopowiedzenia. Wolność jednostki nie jest 
całkowicie odrzucana. Chodzi o to, że wolność jednostki jest uzależniona od struktur 
całości. Stąd potrzebna jest walka, by zmienić struktury świata. Kwestia dotycząca 
sposobu zmiany struktur, stworzenia nowych, nie została już jednak opracowana. 
Marksiści walczyli o system niemożliwy. Marksizm uciekał się do mitologii, wiązał 
swoje zamiary z zapowiedzią nowego człowieka. W tej właśnie zapowiedzi nowego 
człowieka, zdaniem Ratzingera, leży kłamstwo, które czyni sparaliżowanym także 
stronę moralną, będącą u podstaw marksistowskiego wezwania do solidarności i 
wolności niepodzielnej. To kłamstwo rozbija cały program. Wolność nie może być 
pozbawiona prawdy. Jest to echo, które zdaje się słyszeć do czasów współczesnych, 
jednak przez wielu zagłuszane. Jan Paweł II głosił, że marksizm wpadł w podstawo-
wy błąd a którym jest błąd antropologiczny. Polega on na tym, że człowiek całko-
wicie podporządkowany jest organizmowi społecznemu a dobro człowieka może 
zrealizować się z pominięciem samodzielnego wyboru i przyjęcia odpowiedzialno-
ści za dobro czy zło. Papież zarzuca marksizmowi także, że zredukował człowieka 
wyłącznie do wymiaru cielesnego32.

Oczywiście nie można pominąć pewnych elementów, które wywodzą się z marksi-
zmu, a które uzdrowione, mogą pomóc w zrozumieniu właściwej koncepcji wolności. 
Demokracja nie jest jednak przeszkodą do wolności. Trzeba jednak pamiętać o mark-
sistowskiej krytyce demokracji, aby przestrzegać przed niebezpieczeństwami jakie 

30  Por. J. Ratzinger, Wiara. Prawda. Tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, Kielce 2005, s. 189.
31  Tamże. 
32  Por. Tamże, s. 192.; Jan Paweł II, Encyklika Solicitudo rei socialis…, dz. cyt., nr 29; M. Twardowski, Chrze-

ścijańska perspektywa rozwiązywania kwestii społeczno-ekonomicznych w świetle nauczania Jana Pawła II i 
założeń personalizmu G. M. Gronbachera, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2 2015, s.57. (55-66).
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tutaj mogą się pojawiać. Przede wszystkim mamy tu na myśli manipulację woli za 
pomocą reklamy, czyli przez kapitał, czy też opinię publiczną, nie koniecznie dobrze 
kształtowaną. Istnieje ryzyko władzy interesów. „W tym zawirowaniu władz rośnie 
coraz niebezpieczniej problem niemożliwości sprawowania rządów: wzajemnie 
przepychani blokują wolność całości”33. Coraz częstszym sposobem rozwiązywania 
problemów są rozwiązywania autorytarne. Nie to jest, zdaniem Ratzingera, istotą 
problemu naszych czasów. Chodzi tu o problem, który jest oddziaływaniem jeszcze 
radykalnych prądów oświecenia. W wyniku ograniczeń demokracji przybiera na sile 
wołanie o wolność absolutną. Nadal instytucje, tradycja, autorytet są wrogami wol-
ności. Woła się o swobodę. Gdzie szukać odpowiedzi? Ratzinger proponuje szukać jej 
w samych podstawach a to znaczy, że trzeba zapytać o to, kim jest sam człowiek i czy 
może żyć jako jednostka i jednocześnie we wspólnocie? Dla Wojtyły owa zachęta do 
poszukiwania u podstaw jest swego rodzaju kwestią personalistyczną. W tym kon-
tekście przestrzegał zarówno przed indywidualizmem jak i totalizmem. Oba te błędy, 
zdaniem Karola Wojtyły, urzeczywistniają nic innego jak problem personalistyczny34.

Wolność rozumiana jest w naszych czasach jako dobro osobiste. Wolność często 
nie jest już tym dobrem, które z innymi dobrami tworzy pewną całość. Papież Bene-
dykt XVI pokazuje to na przykładzie aborcji. Według indywidualistycznej tendencji 
aborcja powinna być dopuszczalna, ponieważ jest przejawem wolności. Każda mat-
ka ma prawo podejmować decyzje o samej sobie. Nikt inny nie może ingerować w 
jej sprawy. Nie powinno narzucać się wiążących norm. Niemiecki papież pyta, czy 
kobieta dokonująca aborcji rzeczywiście decyduje o sobie? Czy to nie jest w rzeczy-
wistości odbieranie wolności drugiej osobie? Czy rzeczywiście jest to wolność, gdy 
pozbawia się prawa do życia innym? Przykład aborcji, zdaniem papieża Benedykta, 
daje „zasadniczą postać wolności człowieka i jej typową ludzką naturę”35. Fakt, że 
dziecko musi przez jakiś czas istnieć w powiązaniu cielesnym ze swoja matką a ta 
nie jest pozbawiona swej odrębności, ukazuje prawdę, że człowiek jest bytem, który 
istnieje z innymi i przez innych i dla innych. Ukazuje się w ten sposób bycie- dla. 
Dziecko, które rodzi się, nadal jest zależne od matki, zmienia się zewnętrzny kształt 
bytowania - od i bytowania - z, ale nie bytowania- dla. Bycie sobą wypływa z bycia- z, 
przez innego, a ten inny przez bycie-z staje się byciem- dla. Dziecko domaga się tego 
bycia- dla, które wynika z bycia-z. To jest kształt antropologiczny, który jest nieziem-
ny: od- dla36. Ten kształt antropologiczny jest nieusuwalnym dla życia ludzkiego. Jan 
Paweł II podkreślał, że „racje przeciw aborcji nie są tylko oparte na wierze, ale także 
na zasadach porządku naturalnego, włączając w to prawdziwe racje praw ludzkich i 
sprawiedliwości społecznej”37.

Dzisiaj człowiek chciałby być jak Bóg. Chce być niezależny od nikogo, chciałby 
mieć wolność nieograniczoną przez wolność drugiego człowieka. Jednak po głęb-
szym zbadaniu tego problemu, okazuje się, że człowiek w ten sposób nie chciałby 
być wolny jak Bóg. Obraz Boga wcale nie jest taki. Mamy tu obraz nie Boga, ale boż-
ka. „Prawdziwy Bóg jest w całej swej istocie całkowicie bytowaniem- dla (Ojciec), 

33  Benedykt XVI, Wiara. Prawda. Tolerancja…, dz. cyt., s. 193.
34  Por. Tamże, s. 194; K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1984, s. 299.
35  Tamże, s. 196.
36  Por. Tamże. 
37  Jan Paweł II, Ai presuli della Conferenza Episcopale d’Irlandia in visita „Ad limina Apostolorum”, 26 IX 1992.
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bytowaniem - od (Syn) i bytowaniem - z (Duch Święty)”38. Człowiek, który nosi w 
sobie podobieństwo Boga, opiera się na tej zasadzie: od, dla, z. Wolność więc, któ-
ra wypływa z indywidualizmu, która przeciwna jest byciu z i dla innych, jest kłam-
stwem podważającym same podstawy człowieczeństwa. Taka rzekoma wolność jest 
odczłowieczeniem. Widzimy już, jak w kulturze bez Boga istnieje ryzyko stanięcia 
przeciw samemu człowieczeństwu w imię pozornej wolności. Wolność człowieka 
ściśle związana jest z kształtem antropologicznym: od, z, dla. Dlatego już rozumiemy 
przesłanie Jana Pawła II, który podkreślał, że nie ma wolności bez odpowiedzial-
ności. Żaden człowiek nie jest wolny od odpowiedzialności za drugiego człowieka, 
począwszy od najbardziej bezbronnej istoty, jaką jest dziecko. Człowiek mający w 
sobie podobieństwo Boga nie może zapomnieć o kształcie antropologicznym. Dlate-
go polski papież pisze, że „w przykazaniu miłości Boga i człowieka wolność znajduje 
najpełniejsze urzeczywistnienie, bo jest ona dla miłości”39.

Z wolnością wiąże się odpowiedzialność. Wolność nie polega, jak chciałoby się w 
mentalności indywidualistycznej, na powiększaniu praw indywidualnych. „Wzrost 
wolności musi być wzrostem odpowiedzialności”40. Chodzi tu oczywiście o odpowie-
dzialność osobową, odpowiedzialność wynikającą z tego, kim jest człowiek. „Jeżeli 
się spojrzy na nasze czasy, wydaje się tak smutne; zastanawia się człowiek, czy ist-
nieje jeszcze coś, co się nazywa odpowiedzialnością, czy oznacza to jeszcze cokol-
wiek. Wszyscy chcą rządzić, nikt nie chce ponosić odpowiedzialności. Pamiętamy 
jeszcze świeżo francuskiego męża stanu, który, kiedy mu ofiarowano ponownie tekę, 
powiedział, że zgadza się na to, ale z zastrzeżeniem, że sekretarz stanu będzie po-
nosił odpowiedzialność. Król we Francji, jak wiadomo, nie jest odpowiedzialny, ale 
minister jest, minister nie chce być odpowiedzialny, ale chce być ministrem, sekre-
tarz stanu nie chce być odpowiedzialny i ostatecznie kończy się na tym, że odpo-
wiedzialni są nocni stróże i zamiatacze ulic”41. Odpowiedzialność dotyczy każdego. 
Odrzucenie odpowiedzialności za drugiego jest odrzuceniem znaczenia własnego 
istnienia, które jest od innych, z innymi i dla innych.

Zakończenie
Papieże XXI wieku: Jan Paweł II i Benedykt XVI to ojcowie duchowni i tak też 

byli postrzegani. Nie tylko z racji pełnionych przez siebie urzędów co jest elemen-
tem oczywiście pierwszorzędnym w tym przypadku ale także dlatego, że w swoim 
stylu bycia łączyli elementy a które budują prawidłową wizję ojcostwa duchowego. 
Ojcostwo to ściśle łączy się z autorytetem. Potrafili budować taki autorytet poprzez 
przede wszystkim bycie uczniem jedynego Ojca, jakim jest Bóg. Najpierw wsłuchi-
wali się w głos Pana, przepracowywali ten głos w sobie, konfrontowali ze światem i 
sytuacjami w jakich znajdują się powierzone im osoby a dopiero później nauczali. Ich 
nauczanie nie było jednak nauczaniem pozbawionym troski. To co mówili, było pełne 
troski ojcowskiej. Ojciec to ten, który także wskazuje na to, co niepokoi, co stawia 
cień na przyszłość. Dlatego papieżom nie obcy był również element przestrzegania. 

38  Benedykt XVI, Wiara. Prawda. Tolerancja…, s. 196.
39  Por. Tamże.
40  Tamże.
41  S. Kierkegaard Albo- alboT. 1, tłum. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1976, s. 158, 159.
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Całe ich nauczanie można streścić w jednym zdaniu: ojciec to ten kto ma mądrość a 
prawdziwa mądrość, solidna i trwała to ta patrząca na przyszłość przez pryzmat wia-
ry. Taka mądrość przewyższa wszelką mądrość filozofów. Dlatego w tej pracy wybra-
liśmy z obszernego nauczania obydwu papieży zagadnienie sekularyzmu, które jest 
zjawiskiem pozbawiającym ludzi nie tylko wiary chrześcijańskiej, ale jakiegokolwiek 
odniesienia do transcendencji. Człowieka i to, co go otacza nie można jednak zrozu-
mieć bez odniesienia do tej rzeczywistości, która nas przerasta a która jest. 

Streszczenie:
Ojcostwo cechuje się spojrzeniem w przyszłość, które nie może być pozbawio-

ne mądrości. Pełna mądrość to ta, która zakłada wiarę. Tylko przez pryzmat wiary 
człowiek jest w stanie zrozumieć siebie, otaczający go świat oraz przygotować się na 
przyszłość. Ojcostwo duchowe zakłada w sobie między innymi rozeznanie teraźniej-
szości i mądre spojrzenie na przyszłość. Papieże XXI wieku: Jan Paweł II i Benedykt 
XVI, pomagali innym spojrzeć w przyszłość. 

Przestrzegali jednak przed niebezpieczeństwem coraz bardziej rozprzestrzenia-
jącego się na świecie zjawiska cechującego się odrzucaniem Boga i jakiegokolwiek 
odniesienia do transcendencji. Papieże stanowczo przestrzegali, że nie da się bu-
dować prawdziwie swojego życia, życia narodów oraz przyszłości bez Boga. Obaj 
w swoim nauczaniu ostrzegali przed sekularyzmem. Jak ojcowie, przypominali 
zwłaszcza ludziom młodym, posługując się gorzkimi lekcjami z historii, jak niezbęd-
ne jest odniesienie do Boga dla przyszłości. Ojcostwo duchowe zakłada także ele-
ment przestrzegania przed niebezpieczeństwami. W tej pracy poruszony zostanie 
temat sekularyzmu w nauczaniu Jana Pawła II i jego następcy. Sekularyzm jest źró-
dłem błędnego rozumienia zagadnienia wolności, odpowiedzialności. Tylko w po-
wrocie do właściwej wizji człowieka, który nie jest materialnym przypadkiem, ale 
chcianym stworzeniem Stwórcy, można ocalić właściwie pojęte wartości tj. wolność, 
odpowiedzialność czy życie. 

Słowa kluczowe: Jan Paweł II, Benedykt XVI, sekularyzm, wolność, odpowie-
dzialność, mądrość.

Summary:
A Paternal View of the Present Day. Secularism According to John Paul II and Benedict XVI
Fatherhood is characterized by a look to the future that cannot be deprived of 

wisdom. Full wisdom is the one that implies faith. Only through the prism of faith is a 
person able to understand himself, the world around him and prepare for the future. 
Spiritual fatherhood involves, among other things, an understanding of the present 
and a wise look at the future. Twenty-first century popes, John Paul II and Benedict 
XVI, helped others look to the future.

However, they warned against the dangers of a phenomenon characterized by the 
rejection of God and any reference to transcendence, which was spreading more and 
more in the world. The popes firmly warned that it is impossible to truly build your 
life, the life of nations, and the future without God. Both of them warned against 



ARTYKUŁY

109

secularism in their teachings. Like the fathers, they especially reminded young pe-
ople, using bitter lessons from history, how necessary it was to refer to God for the 
future. Spiritual fatherhood also involves the element of warning against dangers. In 
this work, the topic of secularism in the teaching of John Paul II and his successor, 
Benedict XVI, will be discussed. Secularism is the source of a misunderstanding of 
the issue of freedom and responsibility. Only by returning to the correct vision of a 
human being, who is not a material accident, but a wanted creature of the Creator, 
can one save properly understood values, such as freedom, responsibility or life.

Keywords: John Paul II, Benedict XVI, secularism, freedom, responsibility, wisdom.
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Wszyscy rodzimy się z pustką w piersiach wielkości taty. 

Nasi ojcowie albo ją wypełniają, 

albo w miarę dorastania

czujemy tę pustkę coraz bardziej.  

Charles Martin



ARTYKUŁY

111

Zwolnienie od kosztów sądowych
w sprawach cywilnych formą wsparcia 
społecznego

Adwokat w Kancelarii Adwokackiej w Stalowej Woli, mediator. Ukończone studia wyższe na kierunku prawo, socjo-
logia i pedagogika na Wydziałach KUL w Stalowej Woli. Doktorantka KU w Ružomberku. Zainteresowania: prawo 
cywilne, prawo rodzinne

 

 Mgr Agata Jakieła – Katolicki Uniwersytet w Ružomberku

Wstęp
Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych w swoim założeniu ma 

być formą społecznego wsparcia, które jawi się jako pomoc niesiona jednostce w 
sytuacjach trudnych i niemożliwych do osobistego pokonania. Ma zapewnić pomoc 
w zaspokajaniu potrzeb w trudnych sytuacjach życiowych. Zwolnienie od kosztów 
sądowych w środowisku prawniczym określane jest jako prawo ubogich. Jego ist-
nienie w ramach poszczególnych gałęzi prawa procesowego, jawi się jako oczywiste 
i stanowiące gwarant prawa do sądu osób najuboższych. Ustawodawca regulując 
instytucję zwolnienia od kosztów sądowych dał wyraz pamięci i troski o osoby o 
trudnej sytuacji życiowej i finansowej, które z różnych przyczyn nie są w stanie w 
ramach własnych starań, pokonać barierę odpłatności wymiaru sprawiedliwości. 

1. Prawo do sądu jednostki ubogiej 
Rozpoczynając rozważania na temat prawa do sądu jednostki ubogiej, należy w 

pierwszej kolejności zdefiniować jej pojęcie, w tym przypadku dążąc do ustalenia 
znaczenia terminu ubóstwa. Do określenia pewnych zjawisk, terminów doktryna 
prawa, wielokrotnie sięga do terminów słownikowych. Ubóstwo, w sposób lapidar-
ny określane jest brakiem środków do życia, dużą biedą, niedostatkiem, bądź małą 
ilością czegoś lub liczby czegoś, braku różnorodności, obfitości1. Ubóstwo stanowi 
również synonim biedy. 

Nauki społeczne nie wykształciły jednej, wystandaryzowanej i powszechnie akcep-
towanej definicji ubóstwa2. Jednak na potrzeby niniejszego opracowania warto przy-
jąć, że ubóstwo to sytuacja niezaspokojenia bądź zaspokojenia na niskim poziomie 
jednej, kilku lub wszystkich ogólnych i podstawowych potrzeb człowieka, jeżeli speł-
niony jest jeden z warunków tj. brak lub niedostateczna ilość i jakość środków za-
spokojenia potrzeb, brak lub istotne ograniczenie zdolności, umiejętności, możliwości 
legalnego i szybkiego zdobycia odpowiednich środków, brak lub istotne ograniczenie 

1  E. Sobol (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 2005, s. 1059.
2  A. Ploszka, Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej, Warszawa 2019, s. 44.
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zdolności, umiejętności i możliwości zaspokojenia potrzeb posiadanymi środkami a 
także brak woli zaspokojenia potrzeb bądź zaspokajanie ich na niskim poziomie3. 

Ubóstwo definiowane jest na różne sposoby, w zależności od przyjętego kontek-
stu społecznego, kulturowego, czy też historycznego. W badaniach ścierają się dwie 
jego koncepcje: pierwsza – oparta na zasobach materialnych, oraz druga – związana 
z faktycznymi rezultatami działań jednostek. Ubóstwo należy traktować jako stały 
brak dostatecznych środków materialnych dla zaspokojenia potrzeb jednostki, w 
szczególności w zakresie jedzenia, schronienia, ubrania, transportu oraz podstawo-
wych potrzeb kulturalnych i społecznych. Ubóstwo stanowi zagrożenie dla realizacji 
celów lub zadań życiowych4.

Jednak ubóstwo, brak możliwości zaspokojenia potrzeb życiowych, nie powinno 
i wręcz nie może pozbawiać człowieka podstawowych jego praw, czy też zagrażać 
konstytucyjnej gwarancji ich realizacji. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej5 gwa-
rantuje obywatelom między innymi: prawo do życia, prawo do wolności, wolności 
osobistej, nietykalności cielesnej, prawo do ochrony prywatności, własności, gwaran-
tuje ochronę rodziny, prawo do wolności słowa, sumienia i wyznania, w tym również 
prawo do sądu. Prawa te polegają głównie na tym, że jednostka domagać się od pod-
miotów, w tym od władzy publicznej określonych zachowań na swoją rzecz6. Kluczo-
we w przedmiotowych rozważaniach, prawo do sądu zostało ukonstytuowane wart. 
45 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym,każdy ma prawo do sprawiedliwego i jaw-
nego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, 
bezstronny i niezawisły sąd7. Przepis ten gwarantuje każdej jednostce, niezależnie od 
jej pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania, przekonań prawo do rozpoznania jej 
sprawy przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Nadanie prawu do sądu rangi 
zasady konstytucyjnej sprawiło, sprawiło, że przynajmniej teoretycznie każdy, komu 
odmówiono właściwej ochrony, może tylko z tego tytułu dochodzić swoich praw8.

Poszczególne prawa każdej jednostki, w tym ubogiej, byłoby pozbawione więk-
szego znaczenia, gdyby jednostka ta, nie dysponowała prawem do sądu, przed któ-
rym może kwestionować, naruszanie poszczególnych jej praw9. Za P. Hofmańskim, 
należy powtórzyć, że prawo do sądu rozumiane musi być w sposób szczególny. Ma 
ono charakter wtórny w stosunku do innych praw i wolności, których ochronie słu-
ży. Konieczność jego zapewnienia pojawia się dopiero wówczas, gdy korzystanie z 
innych praw i wolności napotyka trudności, lub gdy prawa nie są respektowane10.

Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości jest niezbędnym elementem 
walki z ubóstwem i obligatoryjne dla ochrony praw człowieka, osób żyjących w ubó-
stwie11. Koniecznym zdaje się w tym miejscu przywołanie orzecznictwa Trybunału 

3  B. Rysz–Kowalczyk (red.) Leksykon polityki społecznej, Warszawa 2001, s. 220. 
4  S. Kalinowski, Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, Warszawa 2015, s. 29.
5  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 89, poz. 555. 
6  P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000, s. 45. 
7  Konstytucja RP, art. 45 ust. 1. 
8  M. Kowalski, Prawo pomocy w systemie ochrony praw człowieka, Warszawa 2013, s. 32.
9  Por. G. Rząsa, Konstytucyjne aspekty pomocy prawnej udzielanej osobom ubogim, „Przegląd Legislacyj-

ny”, nr 3-4 2005, s. 33-42. 
10  P. Hofmański, Prawo do sądu w sprawach karnych jako gwarancja ochrony praw człowieka, [w:] L. Wi-

śniewski (red.,) Podstawowe prawa jednostki i ich ochrona sądowa, Warszawa 1997, s. 201-202.
11  A. Ploszka, dz. cyt., s. 281.
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Konstytucyjnego, zgodnie z którym w państwie prawnym, prawo do sądu nie może 
być rozumiane jedynie na płaszczyźnie formalnej, jako gwarantujące jednostce co do 
zasady dostępność drogi sądowej, lecz powinno być rozumiane także na płaszczyź-
nie materialnej, jako dające jednostce możliwość prawnie skutecznej ochrony praw 
na drodze sądowej12. 

Pogląd wyrażony w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, pozwala na przyję-
cie tezy o ciążącym na władzach publicznych, obowiązku podejmowania pozytywnych 
działań, zarówno ustawodawczych, jaki pozaustawodawczych, przyczyniających się 
do spowodowania, że w praktyce dostęp jednostek ubogich do sądu, będzie realny. 
Oznacza to m. in. konieczność podejmowania działań w sferze edukacji prawnej tej 
warstwy społecznej, dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej, zapewnienia ubogim 
wsparcia w postępowaniu sądowym przez profesjonalnych pełnomocników13. 

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dokonało ustaleń, że 
osoby żyjące w ubóstwie często nie są w stanie uzyskać dostępu do wymiaru spra-
wiedliwości bądź też dochodzić odszkodowania za krzywdy poniesione w wyniku 
jakiegoś działania lub zaniechania. Napotykają one na najróżniejsze przeszkody, po-
cząwszy od tego, że nie są w stanie skutecznie złożyć skargi ze względu na koszty lub 
własną ignorancję, a kończąc na tym, że korzystne dla nich wyroki sądowe pozostają 
niewykonane. Ich ograniczone zdolności do podejmowania czynności prawych oraz 
brak niezależnych, dostępnych i skutecznych mechanizmów rozpatrywania skarg 
często przesądzają o tym, że osoby te nie są w stanie podjąć próby podważenia pra-
womocności niekorzystnych dla nich decyzji administracyjnych14.

Realizując zalecenia Organizacji Narodów Zjednoczonych, państwa powinny 
wprowadzić w życie skuteczne, dostępne pod względem finansowym i fizycznym 
procedury, w tym mechanizmy nieformalnego rozwiązywania konfliktów, zgodne 
ze standardami praw człowieka, pozwalające pomóc osobom żyjącym w ubóstwie 
w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości, biorąc przy tym pod 
uwagę specyficzne trudności, na jakie osoby te natrafiają starając się zyskać dostęp 
do wymiaru sprawiedliwości. Nadto państwa powinny podjąć działania zmierzają-
ce do zwolnienia z opłat za usługi prawne oraz opłat sądowych (na przykład opłat 
pobieranych przy składaniu skarg) osób, których nie stać na ich uiszczenie15.

W tym zakresie nie można pominąć obowiązku podejmowania działań ustawo-
dawczych w zakresie dostosowania przepisów procedury cywilnej, pozwalającej na 
zwolnienie jednostki ubogiej od kosztów sądowych. Konieczność ta jawi się z uwagi 
na fakt, że postępowanie sądowe jest co do zasady odpłatne, a sąd nie podejmuje 
żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opła-
ta (art. 1262 § 1kpc)16. Zwolnienie od kosztów sądowych jest więc odstępstwem 
od tej zasady, w interesie osób słabszych ekonomicznie, umożliwiając im realizację 

12  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 1998 r., sygn. K 28/97, OTK 1998/4/50, LEX nr 33151.
13  A. Ploszka, dz. cyt., s. 282.
14  Wytyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie skrajnego ubóstwa i Praw Człowieka z dnia 18 lipca 

2012 r.,A/HRC/21/39, http://www.unic.un.org.pl/human_rights/skrajne_ubostwo_wytyczne.pdf, (2020-10-02).
15  Tamże, (2020-10-03).
16  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. 1964, nr 43, poz. 296 ze zm., art. 

1262 § 1 kpc – zwana dalej kpc
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konstytucyjnego prawa do sądu17.
W doktrynie i orzecznictwie powszechnie akceptowana jest zasada odpłatności 

wymiaru sprawiedliwości, natomiast możliwość zwolnienia od kosztów sądowych 
ma istotne znaczenie dla zapewnienia stronom dostępu do sądu dla realizacji ochro-
ny ich praw. Prawo do zwolnienia od kosztów, jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny, 
nie jest jednak nieograniczone, a jego celem nie jest zapewnienie idealnej dostępno-
ści wymiaru sprawiedliwości zawsze i w każdej sprawie18. Odpłatność postępowania 
sądowego, ze swej istoty nie narusza podstawowych praw jednostki, w tym prawa 
dostępu do sądu, natomiast ustanawiane „bariery finansowe” muszą uwzględniać 
równowagę (rozsądny związek proporcjonalności) między interesem państwa w 
pobieraniu opłat sądowych a interesem strony w dochodzeniu roszczeń (obrony 
praw) w postępowaniu sądowym. Istotnym jest zapewnienie jedynie mechanizmu, 
pozwalającego na właściwą ocenę sytuacji majątkowej strony, która obowiązuje w 
polskim systemie prawnym19.

2. Kilka uwag o kosztach sądowych
Wspominana odpłatność wymiaru sprawiedliwości powoduje, że zainicjowanie 

przez stronę postępowania sądowego wymaga od niej poniesienia kosztów sądowych. 
Kosztami sądowymi zgodnie z art. 2 ust 1 i 220 ustawy regulującej koszty postępowania 
cywilnego, są opłaty i wydatki. Strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie 
lub powodujące wydatki, zobowiązana jest to ich uiszczenia, chyba że ustawa stanowi 
inaczej. Koszty sądowe stanowią część kosztów procesu21. Pojęcie „koszty procesu” jest 
zatem szersze od pojęcia „koszty sądowe”. Koszty procesu to ponoszone przez stronę 
postępowania cywilnego (nie tylko procesu, lecz także postępowania nieprocesowe-
go, zabezpieczającego, egzekucyjnego czy międzynarodowego) koszty niezbędne do 
celowego dochodzenia praw i celowej obrony22. Do niezbędnych kosztów procesu pro-
wadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, 
radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza się: poniesione przez nią koszty 
sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość 
zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie, przy czym suma kosztów prze-
jazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jed-
nego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego23. W skład kosztów 
procesu strony reprezentowanej przez adwokata, radcę prawnego, lub patentowego24 
zalicza się również jego wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w 
odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakaza-

17  A. Górski, L. Walentynowicz [w:] A. Górski, L. Walentynowicz, Koszty sądowe w sprawach cywil-
nych. Ustawa i orzekanie. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2008, art. 102. https://sip.lex.pl/#/commenta-
ry/587228287/36641/gorski-antoni-walentynowicz-lech-koszty-sadowe-w-sprawach-cywilnych-ustawa-i-
orzekanie-komentarz...?cm=URELATIONS, (dostęp: 2020-10-04).

18  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 września 2004 r.; P 4/2004, OTK-A 2004/8/81, LEX 122364.
19  Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 26 lipca 2005 r. Sprawa 39199/98 P przeciwko Polsce.
20  Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. 2005, nr 167, poz. 1398, 

ze zm., zwana dalej ukssc.
21  Art. 98 § 2 i 3 kpc.
22  Art. 98 § 1 kpc.
23  Art. 98 § 2 kpc.
24  Art. 99 kpc. 
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nego przez sąd osobistego stawiennictwa strony25. W obu przypadkach koszty sądowe 
są wymienione jako część kosztów procesu. Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

Opłaty sądowe stanowią należność publicznoprawną uiszczaną na rzecz Skarbu 
Państwa w toku postępowania sądowego przez strony oraz inne podmioty, jeśli usta-
wa tak stanowi, uzasadnioną czynnościami podejmowanymi przez sąd. Opłaty sądo-
we mogą wchodzić w skład kosztów procesu podlegających rozliczeniu pomiędzy 
stronami, jeżeli zostały uprzednio uiszczone przez stronę na rzecz Skarbu Państwa. 
Mogą one również pozostawać poza kosztami procesu, jeżeli podlegają pobraniu od 
strony na rzecz Skarbu Państwa26.

Pojęcie „opłata” zastąpiło poprzednio obowiązujące pojęcie „wpis”. Wszędzie tam, 
gdzie dotychczasowe przepisy stanowiły o wpisie jako kategorii opłat sądowych 
oraz gdzie orzecznictwo i piśmiennictwo posługiwały się pojęciem „wpis” jako kate-
gorią opłat sądowych, należy przyjąć, że odpowiada ono użytemu w obowiązującej 
ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych pojęciu „opłata”.Opłaty zasila-
ją budżet Państwa, stanowiąc dochód budżetowy. W razie zwolnienia od kosztów 
sądowych - ustawowego lub przyznanego przez sąd, całkowitego lub częściowego 
- opłaty kredytuje Skarb Państwa27. Opłaty szczegółowo reguluje ustawa o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych, która przeszła nowelizację w 2019 r.28, w której 
zmieniono wysokości opłat w poszczególnych sprawach, wprowadzono nowe opła-
ty, oraz częściowo zmieniono sposób ich naliczania. 

Dla zapewnienia jednostce ubogiej prawa do sądu, dla której przeszkodą, w jego 
realizacji mogłoby być ponoszenie kosztów sądowych, ustawodawca zmaterializo-
wał instytucję zwolnienia od kosztów sądowych. Zwolnienie strony od kosztów są-
dowych przez sąd pozostawało przez wiele lat w ścisłym związku z ustanowieniem 
przez sąd pełnomocnika z urzędu. Obydwie te instytucje składają się na tzw. prawo 
ubogich albo prawo pomocy, przyjęte w procedurze administracyjnej, czyli prawo 
do uzyskania dostępu do pomocy prawnej udzielanej przez Państwo (finansowanej 
z budżetu państwa) osobom niezamożnym, których nie stać na pokrycie kosztów 
sądowych (opłat i wydatków) oraz kosztów wynagrodzenia profesjonalnego pełno-
mocnika (w postępowaniu cywilnym adwokata lub radcy prawnego)29. 

3. Ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych 
Ustawodawca regulując prawo do ubogich, założył, że pewna grupa osób, nieza-

leżnie od stanu majątkowego powinna być zwolniona od kosztów sądowych. U pod-
staw takiego rozwiązania legło założenie, że osobie tej z racji na położenie w jakiej 
się znalazła, Państwo nieodpłatnie winno zagwarantować sądowe rozstrzygnięcie 
jej sprawy. Zwolnienie ustawowe ma na celu zapewnienie nieodpłatnego dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości określonym kategoriom podmiotów albo stronom okre-

25  Art. 98 § 3 kpc
26  M. Manowska, A. Rafalska, Koszty procesu i koszty sądowe w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2017, s. 32-33.
27  K. Gonera [w:] Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz, wyd. IV, Warszawa 2011, 

art.2.https://sip.lex.pl/#/commentary/587557007/366490/gonera-katarzyna-ustawa-o-kosztach-sadowych-w-
sprawach-cywilnych-komentarz-wyd-iv?cm=URELATIONS, (2020-10-04).

28  Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r., o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, 
Dz. U. 2019, nr 1468.

29  K. Gonera, Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych – uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] K. 
Markiewicz (red.), Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilny, Warszawa 2014, s. 53.
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ślonego rodzaju postępowań, co powoduje rozróżnienie zwolnienia na przedmioto-
we i podmiotowe30.

Zgodnie z art. 96 ust. 1ukssc, ustawodawca wprowadził ustawowe zwolnienie 
w całości od obowiązku uiszczania kosztów sądowych przez podmioty postępo-
wania cywilnego wyczerpująco wymienione w tym przepisie. Regulacja nawiązuje 
do art. 2 ust. 2ukssc, zgodnie z którym do uiszczenia kosztów sądowych zobowią-
zana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące 
wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej. Łączne odczytanie przepisów prowadzi 
do wniosku, że komentowane unormowanie uszczegóławia podmioty postępowania 
cywilnego oraz sprawy, w których składane przez te podmioty pisma nie podlegają 
opłacie oraz nie powodują wydatków po ich stronie31. Ustawa stanowi, że nie mają 
obowiązku uiszczenia kosztów sądowych: 

1) strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym 
związanych;

2) strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie 
o obniżenie alimentów;

3) strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone;
4) pracownik wnoszący powództwo albo składający wniosek o wszczęcie postę-

powania nieprocesowego, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1 zdanie drugie, lub strona 
wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych;

5) kurator wyznaczony przez sąd orzekający lub sąd opiekuńczy dla danej sprawy;
6) prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik 

Praw Pacjenta i Rzecznik Finansowy;
7) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących praktyk 

ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsu-
mentów;

8) inspektor pracy oraz związki zawodowe w sprawach z zakresu prawa pracy;
9) strona w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego;
9a) osoba ubezwłasnowolniona w sprawach o uchylenie lub zmianę ubezwłasno-

wolnienia;
10) strona, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd - w zakresie 

przyznanego jej zwolnienia;
11) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących ochro-

ny indywidualnych interesów konsumenta;
12) strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu gór-

niczego, o których mowa w dziale VIII ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geo-
logiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284);

13) osoba ubiegająca się o uzyskanie kompensaty na podstawie ustawy z dnia 7 
lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów 
zabronionych (Dz. U. z 2016 r. poz. 325);

14) strona w sprawach dotyczących wypłat oraz zwrotu należności powstałych 
w wyniku realizacji przepisów z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie 

30  K. Gonera [w:] Ustawa o kosztach…, dz. cyt.,(2020-10-04).
31  P. Feliga [w:] M. Uliasz, P. Feliga, Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz, wyd. II, War-

szawa 2019, art. 96. https://sip.lex.pl/#/commentary/587731079/581660/feliga-przemyslaw-red-ustawa-o-koszta
ch-sadowych-w-sprawach-cywilnych-komentarz-wyd-ii?cm=URELATIONS (2020-10-04).
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niewypłacalności pracodawcy32.

4. Zwolnienie jednostki ubogiej od kosztów sądowych na jej wniosek
Ustawodawca, by zapewnić jednostce ubogiej prawo do rozpoznania jej sprawy 

przez niezawisły Sąd, zapewnił jej prawo wnioskowania o zwolnienie jej od kosztów 
sądowych w części lub w całości. Zgodnie obowiązującymi przepisami33zwolnienia 
od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z 
którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecz-
nego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek. W 2019 
roku ustawodawca, znowelizował34 wskazany przepis, by w możliwie najpełniejszym 
stopniu zagwarantować jednostce ubogiej prawo do sądu. Dokonana przez ustawo-
dawcę zmiana ust. 1 przepisu polegała na dodaniu na końcu zdania stwierdzenia, iż 
zwolnienie od kosztów sądowych przysługuje nie tylko osobie fizycznej, która złoży 
oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzy-
mania koniecznego dla siebie i rodziny, lecz także osobie fizycznej, która wykaże, iż 
poniesienie kosztów narazi ją na wspomniany uszczerbek w przyszłości. Uzyskanie 
przez wnioskodawcę będącego osobą fizyczną zwolnienia od kosztów sądowych w 
drodze orzeczenia sądowego wymaga nadal spełnienia warunków formalnych, do-
puszczalności i zasadności wniosku35. Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych, 
stanowiąca wyjątek od zasady odpłatności postępowania sądowego, ma na celu 
umożliwienie osobom ubogim realizację przysługującego im prawa do sądu. Tym 
samym, pomoc ta może być przyznana wyłącznie w sytuacji, w której niemożność 
poniesienia kosztów postępowania, w całości lub części, ma charakter obiektywny, 
na który strona nie ma realnego wpływu36.

Wskazuje się przy tym w orzecznictwie, że ze zwolnienia nie może korzystać ta 
osoba, która ma możliwość dokonania stosownych oszczędności, przewidując moż-
liwość prowadzenia postępowania sądowego i ponoszenia z tego tytułu określonych 
kosztów37. W tym kontekście ostatnia nowelizacja, nakładająca na sąd obowiązek 
nie tylko zbadania bieżącej sytuacji wnioskującego, ale też hipotetycznej, która 
powstanie na skutek uiszczenia kosztów sądowych, jawi się jako istotna. Intencją 
ustawodawcy wspominanej ostatniej nowelizacji, było niewątpliwie, rozszerzenie 
możliwości uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych przez osoby fizyczne. Cel 
ten osiągany jest poprzez wprowadzenie konieczności weryfikacji skutków odmowy 
uzyskania zwolnienia i związanego z tym obowiązku poniesienia kosztów sądowych 
na przyszłą sytuację rodzinną i majątkową wnioskodawcy w zakresie możliwości 

32  Art. 96 ukssc.
33  Art. 102 ukssc.
34  Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r., o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, 

Dz. U. 2019, nr 1468.
35  J. Stasiak [w:] Ł. Błaszczak, M. Nowocień, S. Sołtysik, A. J. Szereda, K. Ziemianin, J. Stasiak, Kodeks postę-

powania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. 
Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II, Warszawa 2020, art. 102. https://sip.lex.pl/#/commenta-
ry/587808296/605736/blaszczak-lukasz-i-in-kodeks-postepowania-cywilnego-koszty-sadowe-w-sprawach-cywi
lnych...?cm=URELATIONS (2020-10-04).

36  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego.2016 r., I CZ 15/16, LEX nr 2015127.
37  Por. Postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 1980 r., I CZ 99/80, z dnia 24 września 1984 r., II cz 

104/84 - nie publ. oraz z dnia 14 października 1983 r., I CZ 151/83, OSNC 1984, Nr 5, poz. 82.
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zapewnienia niezbędnego utrzymania wnioskodawcy i członków jego rodziny38.
Osoba nie dysponująca środkami na dokonanie opłat, zarówno inicjując poste-

powanie, jak i w jego toku, winna złożyć stosowny wniosek i oświadczenie o nie-
możliwości pokrycia kosztów bez uszczerbku dla siebie i rodziny. Do wniosku o 
zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące 
szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania 
osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według 
ustalonego wzoru39. Jeżeli oświadczenie nie zostało złożone albo nie zawiera wszyst-
kich wymaganych danych, stosuje się art. 130kpc tj. wzywa do uzupełnienia braków 
formalnych40. Na tle charakteru i formy oświadczenia o stanie rodzinnym i majątko-
wym postały liczne problemy i rozbieżność orzecznicza zwłaszcza na poziomie są-
dów rejonowych41. Najistotniejsze kwestie rozstrzygnął Sąd Najwyższy ustalając, że 
wzór oświadczenia nie jest jednak formularzem, przewidzianym dla innych sytuacji 
procesowych, lecz wskazaniem zakresu informacji potrzebnych do rozstrzygnięcia 
wniosku. Oświadczenie strony ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych 
nie musi zatem być złożone na „urzędowym druku”, powinno natomiast zawierać 
wszystkie dane określone w rozporządzeniu z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie 
określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach 
utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w po-
stępowaniu cywilnym42. Sąd przy badaniu wniosku, może odebrać również od strony 
stosowne przyrzeczenie, co do prawdziwości i rzetelności złożonego oświadczenia43.

Sąd może zwolnić osobę wnioskującą w całości lub w części z obowiązku uisz-
czania kosztów sądowych. Częściowe zwolnienie od tych kosztów może polegać na 
zwolnieniu od poniesienia albo ułamkowej lub procentowej ich części, albo okre-
ślonej ich kwoty, albo niektórych opłat lub wydatków. Może też polegać na przy-
znaniu zwolnienia co do pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń 
dochodzonych łącznie. Strona częściowo zwolniona od kosztów sądowych obowią-
zana jest uiścić opłaty oraz ponieść wydatki w takiej wysokości, jaka nie jest objęta 
zwolnieniem przyznanym przez sąd44.

5. Odmowa zwolnienia z obowiązku uiszczania kosztów sądowych 

38  J. Stasiak [w:] Ł. Błaszczak, M. Nowocień, S. Sołtysik, A. J. Szereda, K. Ziemianin, J. Stasiak, Kodeks 
postępowania… dz. cyt. (2020-10-03).

39  Wzór ten reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia 
wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej 
się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym, Dz.U. 2006, nr 27, poz. 200, ze zm.

40  Art. 102 ust. 2 ukssc. 
41  P. Rylski, Charakter oświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym na potrzeby wniosku o zwolnienie od kosz-

tów sądowych osoby fizycznej [w:] Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Analiza funkcjonowania 
- wnioski de lege ferenda, (red.), M. Wild, Warszawa 2015. https://sip.lex.pl/#/monograph/369384089/305951/
wild-mikolaj-red-ustawa-o-kosztach-sadowych-w-sprawach-cywilnych-analiza-funkcjonowania-
wnioski...?cm=URELATIONS (2020-10-04 19:07).

42  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2012 r., III CZ 69/12, LEX nr 1232786.
43  Art. 102 ust. 3 ukssc.
44  L. Kaltenbek, W. Żurek, Omówienie [w:] L. Kaltenbek, W. Żurek, Prawo spadkowe, Warszawa 2016. https://sip.lex.

pl/#/monograph/369394792/312312/kaltenbek-liliana-zurek-waldemar-prawo-spadkowe?cm=URELATIONS 
(2020-10-04).
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Ustawodawca przewidział możliwość weryfikacji prawdziwości składanych 
oświadczeń o stanie rodzinnym i majątkowych a także treści wniosku o zwolnienie 
od kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Ustawodawca w ustawie o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych regulował45 dwie istotne kwestie, tj. zarządzenie 
przez sąd dochodzenia w celu ustalenia rzeczywistego składu majątku strony oraz 
odmowę zwolnienia strony od kosztów sądowych w razie oczywistej bezzasadności 
dochodzonego roszczenia lub obrony praw46. Trzeba mieć na uwadze, orzecznictwo 
sądów powszechnych zgodnie z którym, brak środków na pokrycie kosztów sądo-
wych nie przesądza jednak automatycznie o pozytywnym rozstrzygnięciu wnio-
sku, zgodnie bowiem z art. 109 ust. 2 ukssc sąd odmawia zwolnienia od kosztów 
sądowych w razie oczywistej bezzasadności dochodzonego roszczenia lub obrony 
praw. Rozwiązanie to służy osiągnięciu zamierzonego przez ustawodawcę celu, 
jakim jest zapobieżenie nadużywaniu korzystania z tej pomocy w sytuacji, gdy 
dochodzone roszczenie obiektywnie, tj. bez wstępnej oceny sprawy (przedsądu), 
jest oczywiście bezzasadne47.Jeżeli chodzi o wykładnię art. 109ukssc, należy zwrócić 
uwagę na uzasadnienie uchwały składu 7 sędziów Sądy Najwyższego zgodnie z któ-
rym, sąd może odmówić zwolnienia strony od kosztów sądowych w celu wniesie-
nia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, jeżeli 
skarga z oczywistych względów podlegałaby odrzuceniu48. Wskazuje to na tendencje 
ustawodawcze, w celu limitacji oczywiście bezzasadnych postępowań, wszczyna-
nych przez osoby nie mające środków na pokrycie kosztów sądowych, a nadużywa-
jące instytucję zwolnienia od kosztów sądowych. Przepis art. 109 ust. 2ukssc. sta-
nowi zatem jeden z najważniejszych instrumentów, które pozwalają przeciwstawić 
się pieniactwu. W piśmiennictwie zwraca się jednak uwagę, że zakres zastosowania 
tego przepisu jest dosyć wąski. Potencjalne nadużycie praw w odniesieniu do wnio-
sku o zwolnienie od kosztów nie ogranicza się przecież jedynie do sytuacji, w któ-
rych dochodzone roszczenia lub obrona praw są w sposób oczywisty bezzasadne49. 

Ustawodawca w ostatniej nowelizacji procedury cywilnej50 wprowadził w zakre-
sie zaskarżeń postanowień, w tym także na odmowę zwolnienia od kosztów sądo-
wych procedurę tzw. zażaleń poziomych51. Zgodnie z powyższym, zażalenie na od-
mowę zwolnienia od kosztów sądowych przez sąd pierwszej instancji rozpoznaje 
inny skład tegoż sądu. Jednocześnie tą samą ustawą nowelizującą, w art. 3942 §11 
pkt. 1-7 kpc, wprowadzono enumeratywnie rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji, 
wydane w formie postanowień, na które przysługiwać będzie zażalenie do innego 

45  Art. 109 ust. 1 i 2 ukssc. 
46  P. Feliga [w:] M. Uliasz, P. Feliga, Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz, wyd. II, 

Warszawa 2019, art. 109. https://sip.lex.pl/#/commentary/587731094/581675/feliga-przemyslaw-red-ustawa-o-
kosztach-sadowych-w-sprawach-cywilnych-komentarz-wyd-ii?cm=URELATIONS (2020-10-04). 

47  Postanowienie Sądu Apelacyjnegow Krakowie z dnia 23 stycznia 2013 r., I ACz 2162/12, LEX nr 1344109.
48  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2010 r., III CZP 29/10, OSNC 2010/11/144.
49  M. Dziurda, Odmowa zwolnienia od kosztów ze względu na oczywistą bezzasadność dochodzonego roszczenia 

lub obrony praw [w:] Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Analiza funkcjonowania - wnioski de 
lege ferenda, (red.), M. Wild, Warszawa 2015. https://sip.lex.pl/#/monograph/369384089/305990 (2020-10-04). 

50  Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r., o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, 
Dz. U. 2019, nr 1468.

51  Art. 394 1a § 1 pkt. 1 kpc.
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składu tegoż sądu. Wśród nich, brak jest postanowienia którego przedmiotem jest 
odmowa zwolnienia od kosztów sądowych, lub odmowa zwolnienia z obowiązku 
uiszczenia opłaty. W konsekwencji tej regulacji, doszło do stworzenia stanu prawne-
go zgodnie z którym, strona, która ubiega się o zwolnienie od kosztów sądowych, lub 
wyłącznie opłaty, na etapie apelacyjnym, została pozbawiona, dotychczas funkcjo-
nującej, dwuinstancyjnej kontroli orzeczeń w tym zakresie, na wspomnianym etapie 
postępowania, w sytuacji gdy o zwolnieniu od kosztów sądowych będzie rozstrzygał 
sąd drugiej instancji. Taka regulacja stanowi prowadzi do wniosku, że wprowadzona 
nowelizacja w pewnym zakresie, może nie zagwarantować jednostce ubogiej prawa 
do sądu, zwłaszcza, gdy w toku postępowania zmieniła się jej sytuacja majątkowa, 
która uzasadniałaby zwolnienie jej od kosztów sądowych w całości. Dlatego też, 
ustawodawca w winien skorygować, wspomnianą regulację, uzupełniając katalog 
postanowień o których mowa w art. art. 3942 §11 pkt. 1-7 kpc.

Zakończenie 
Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych jednostki ubogiej, bez 

wątpienia stanowi gwarant jej konstytucyjnego prawa do sądu. Wpisanie tej insty-
tucji w porządek prawny, pozwala, na przyjęcie, że każda osoba, może i powinna być 
pewna, że w przypadku konieczności rozstrzygnięcia jej sprawy przez niezależny, 
niezawisły sąd, bariera finansowa nie stanie jej na przeszkodzie. Jednak warto 
kończąc rozważania na temat tej formy wsparcia społecznego, zwrócić uwagę, na 
ostatnie nowelizacje, które z jednej strony poszerzają zakres kognicji sądu w tym za-
kresie o wpływ odmowy zwolnienia od kosztów sądowych na przyszłą sytuację mate-
rialną strony, a z drugiej zamykają drogę do zaskarżenia postanowienia sądu drugiej 
instancji na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych, co wielokroć może pozbawić 
ją prawa kontroli dwuinstancyjnej orzeczeń sądowych. Te zagadnienia, powodują, że 
instytucja zwolnienia od kosztów winna być stale monitorowana, by z jednej strony 
nie prowadziła do nadużyć prawa, a z drugiej spełniała swoje ustawowe cele. 

Zwolnienie od kosztów sądowych powinno być uznawane za jedną z form zwal-
czania ubóstwa i wspierania społeczeństwa w dążeniu do zaspokojenia jego wszyst-
kich podstawowych potrzeb.

Streszczenie:
Artykuł „Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych formą wspar-

cia społecznego” stanowi krótkie i węzłowe zestawienie, najważniejszych kwestii, 
regulujących niniejszą problematykę. Podkreślono wagę prawa do sądu, które sta-
nowi kluczowy przymiot demokratycznego państwa prawa, albowiem zapewnia re-
alizację i gwarancję innych praw, które nie są przestrzegane. Prawo do sądu zostało 
zagwarantowane na poziomie konstytucyjnym, przyznając każdemu uprawnienie 
do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki 
przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Podkreślenia wymaga fakt, 
że wymiar sprawiedliwości ma odpłatny charakter. Jednak przymiot ten nie może 
dyskwalifikować i pozbawiać osoby ubogie, których sytuacja rodzinna i majątkowa 
nie pozwala na pokrycie kosztów sądowych, prawa do sądu. 

Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych jawi się jako wsparcie społeczne 
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osób najbiedniejszych, tak by mogły one dochodzić swoich praw w sądzie, bez obaw, 
że brak środków, pozbawi ich możliwości dochodzenia własnych praw. Ta forma 
wsparcia, została z urzędu uregulowana dla pewnej gruby osób, oraz pewnej kate-
gorii spraw. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania jej na stosowny wniosek i przy 
oświadczeniu o niemożliwości pokrycia kosztów. 

Aktualne regulacje prawne, nie dają pełnej gwarancji prawa do sądu, przez nie-
możność zaskarżenia wszystkich orzeczeń dotyczących odmowy zwolnienia od 
kosztów sądowych, co wymaga doregulowania. 

Słowa kluczowe: prawo do sądu, koszty sądowe, zwolnienie od kosztów sądowych, 

Summary:
The article „Exemption from court costs in civil cases as a form of social support” 

is a short and juxtaposition of the most important issues regulating this issue. The 
importance of the right to a fair trial was emphasized, which is a key attribute of a 
democratic state ruled by law, as it ensures the implementation and guarantee of 
other rights that are not respected. The right to a fair trial has been guaranteed at 
the constitutional level, granting everyone the right to a fair and public hearing of a 
case without undue delay by a competent, independent, impartial and independent 
court. It should be emphasized that the administration of justice is paid. However, 
this attribute cannot disqualify and deprive poor people whose family and financial 
situation do not allow them to cover court costs, the right to a court.

The institution of exemption from court costs appears as social support for the 
poorest people, so that they can claim their rights in court, without fear that the lack 
of funds will deprive them of the possibility to pursue their own rights. This form of 
support has been regulated ex officio for a certain fat people and for a certain catego-
ry of matters. Additionally, it is possible to obtain it upon an appropriate request and 
with a declaration of inability to cover the costs. The current legal regulations do not 
fully guarantee the right to a court due to the inability to appeal against all decisions 
regarding the refusal to exempt from court costs, which requires further regulation.

Keywords: right to court, court costs, exemption from court fees,
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Wpływ pedagogiki katolickiej na 
działalność charytatywną

Ur. 24.11.1991 r. w Janowie Lubelskim. Absolwentka pedagogiki i socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
Jana Pawła II. Aktualnie doktorantka IV roku na kierunku praca socjalna. Obszar zainteresowań naukowo-badaw-
czych koncentruje głównie na zagadnieniach z zakresu pomocy społecznej. Mężatka, mama 2,5 letniej Kornelii.

 

          Mgr Karolina Psonka – Katolicki Uniwersytet w Ružomberku

Wstęp
Jak słusznie pisze Stefan Kunowski „sama pedagogika istnieje już od początków 

ludzkości, skoro zwierzęta instynktownie opiekują się potomstwem i uczą je sztuki 
życia, to tym bardziej człowiek musiał wychowywać dzieci i młodzież (inicjacja u 
ludów pierwotnych). Zmieniały się tylko formy wychowania z rozwojem życia spo-
łecznego i kultury. Natomiast refleksja nad wychowaniem, myślenie pedagogiczne 
zjawiało się późno w historii zawsze w czasach przełomowych, kiedy stare formy 
wychowania przeżywały kryzys. Tak właśnie sofiści pierwsi postawili problem 
pedagogiczny – urodzenie czy też wychowanie decyduje o rozwoju człowieka, a 
filozofowie greccy (Platon, Arystoteles, Epikur i inni) wyrażali poglądy na sprawę 
wychowania jako zastosowanie swych założeń filozoficznych. Potem chrześcijań-
stwo, wnosząc nowe pojęcia i wartości, rozwinęło zasady wychowawcze wychodząc 
z podstaw wiary religijnej. Z kolei protestantyzm w XVI wieku wywołał nową falę 
myśli pedagogicznej w postaci traktatów publicystycznych humanistów, stających w 
obronie lub krytykujących wychowanie katolickie. Dalej nowe myśli o wychowaniu 
pojawiły się w XVIII wieku (Oświecenie), z najgłośniejszą powieścią Jean Jacques 
Rousseau pt. Emil czyli o wychowaniu (1762), która malowała utopię wychowania 
na łonie natury bez narzucania dziecku programu nauczania. Tak więc myślenie pe-
dagogiczne istniało od dawna, ale występowało sporadycznie i miało zmienny cha-
rakter filozoficzny, religijny, publicystyczny lub nawet literacki”1. Wraz z początkiem 
istnienia ludzkości powstała również pedagogika. Ludzie musieli wychowywać swo-
je dzieci. Wraz z rozwojem kultury i zmianą sposobu życia społecznego zmieniały 
się również formy wychowania. Nie zmienia to jednak faktu, że sama pedagogika od 
zawsze jest obecna w życiu człowieka. 

1  S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 199, s. 35



ARTYKUŁY

125

1. Czym jest pedagogika katolicka?
Do doskonalenia życia ludzkiego zmierza katolickie wychowanie. Nauka Kościo-

ła katolickiego sięga samego początku katolicyzmu. Ksiądz Profesor Jan Zimny po-
dejmując próbę określenia definicji pedagogiki katolickiej pisze, że: „pedagogika 
katolicka jest to dział pedagogiki zajmujący się teoretycznymi i praktycznymi za-
gadnieniami integralnego kształcenia i wychowania zgodnie z założeniami Dekalo-
gu i nauczaniem Kościoła katolickiego oraz filozofią chrześcijańską jako uniwersal-
nymi podstawami humanizmu, posiadająca własne metody, środki i cele uwzględ-
niające dorobek katolickiej myśli społecznej, ukierunkowany na ukształtowanie 
dojrzałej społecznie osoby, charakteryzującej się postawą otwartości i aktywności 
społecznej a jednocześnie świadomie przyjętym i stosowanym światopoglądem ka-
tolickim, dojrzałym sumieniem, odważnym świadectwem wiary oraz zachowaniem 
postawy moralnej, zgodnej z Objawieniem Bożym”2. Pedagogika katolicka należy 
do najstarszych oraz najszerszych inicjatyw pedagogicznych, które istniały w no-
wożytnej Europie3. Początki katolickiej myśli pedagogicznej związane są ściśle z 
życiem i dziełami błogosławionych i świętych. Często są oni założycielami wspól-
not zakonnych, ochronek, szkół, uniwersytetów, instytutów czy różnego rodzaju 
ruchów religijnych. W rozwoju katolickiej nauki społecznej na szczególną uwagę 
zasługuje okres judeochrześcijański, epoka wczesnego i późnego średniowiecza, 
okres reformy katolickiej i protestanckiej, epoka odrodzenia, oświecenia, pozyty-
wizmu, neoscholastyki, modernizmu, aż do okresu współczesnego4.

Pedagogika katolicka pomimo, iż posiada niemały dorobek zarówno w publika-
cjach, jak i istniejących zakładach i katedrach, to jednak w dalszym ciągu wokół 
niej powstają różnorodne kontrowersje. Wynikają one głównie przy próbach okre-
ślenia do jakiej rzeczywistości odnosi się pojęcie pedagogiki katolickiej. Ze zrozu-
mieniem akceptowane są próby teoretycznego opracowywania zakorzenionej w 
katolicyzmie praktyki pedagogicznej. Wątpliwości zaczynają się pojawiać, gdy zo-
staje postawione pytanie o prawno mocności pedagogiki katolickiej, która mimo 
korzystania z teologicznego dorobku, musi również spełniać metodologiczne kry-
teria pedagogicznych badań5.

Pedagogika katolicka jest działaniem, które zmierza do wychowania człowieka 
w katolickim duchu. Wszelkie działania, w tym duchu prowadzone, mogą być okre-
ślane mianem pedagogicznych – katolickich. Ich forma, jakość, rodzaj, intensyfikacja 
uzależnione są od danego praktyka – wychowawcy, który będzie podejmował okre-
ślone praktyczne czynności w katolickim duchu. Nie oznacza to jednak, że czynności 
te zaprzeczają istnieniu pedagogiki katolickiej jako kierunku studiów, nauki, specjal-
ności czy innych ujęć. Powyższe funkcje istnieją jako nierozłączna całość6. 

U podstaw katolickiego wychowania znajdujemy personalistyczną koncepcję 
człowieka. „Wychowanie katolickie koncentruje się na osobie ludzkiej. Promuje 

2  www.pedkat.pl/WYKLAD%20II.pps (03.10.2020 r.).
3  J. Kostkiewicz, Aksjologiczne podstawy katolickich koncepcji pedagogicznych [w:] Chrześcijańskie inspi-

racje w pedagogice, J. Kostkiewicz (red.), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s.15-18.
4  A. Rynio (red.), Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, Stalowa Wola, 1999, s. 412.
5  J. Bagrowicz, Trudności i szanse rozwoju pedagogiki religii w Polsce, [w:] Edukacyjny potencjał religii, J. Bagro-

wicz, J. Horowski (red.), Toruń 2012, s. 14–17.
6  J. Zimny, W kierunku pedagogiki katolickiej, Stalowa Wola 2008, s. 39-40.
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godność, poczucie własnej wartości i pełny rozwój każdej osoby stworzonej na ob-
raz Boży i przez Boga w wyjątkowy sposób umiłowanej. Jest otwarte na wszystkich. 
Odnosi się z szacunkiem do ludzi wszystkich przekonań i nawiązuje z nimi współ-
pracę; wspiera rozwój religijny wszystkich w ich własnej wierze. Jest zakorzenione 
w ewangelicznych wartościach szacunku dla życia, miłości, solidarności, prawdy i 
sprawiedliwości; ma na celu zharmonizowanie wiary i kultury, zbudowanie lepsze-
go społeczeństwa i dążenie do dobra wspólnego”7.

Ksiądz Profesor Marian Wolicki pisał, że: „wychowanie katolickie to wychowanie 
według zasad Kościoła katolickiego i pod zarządem władzy kościelnej (biskupa die-
cezjalnego czy kapłana wyznaczonego przez biskupa). Wychowanie katolickie jest 
więc pewnym uszczegółowieniem, konkretyzacją wychowania chrześcijańskiego. 
Specyfika wychowania katolickiego polega nie tylko na związku z Chrystusem, jak 
to ma miejsce w przypadku wychowania chrześcijańskiego, ale także na związku 
z Kościołem katolickim. Od strony strukturalno-organizacyjnej wychowanie kato-
lickie dokonuje się w ramach wyznania katolickiego. Chodzi oczywiście nie tylko 
o wyznanie rzymskokatolickie, ale także i greckokatolickie. Zwraca na to uwagę w 
swoim artykule Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, zaznaczając, że „oprócz Kościoła 
rzymsko-katolickiego są przecież bardzo dynamiczne katolickie Kościoły Wschod-
nie”. O ile wychowanie chrześcijańskie uwzględnia tylko nauczanie Jezusa Chrystu-
sa, o tyle wychowanie katolickie uwzględnia także nauczanie Kościoła katolickiego 
(Magisterium Kościoła). Jest to jakby signum distinctivum wychowania katolickiego, 
differentia specifica, pozwalająca odróżnić je od wychowania chrześcijańskiego”8.

W pedagogice katolickiej jako kierunku wychowania pozytywny rozwój człowie-
ka jest następstwem ukazywania katolickich wartości oraz umiejętności właściwego 
ich zastosowania w życiu codziennym; zaangażowanie w życie Kościoła; kształtowa-
nie odpowiedniego szacunku wobec bliźniego; stosowanie praktyk religijnych oraz 
symboli. Niezwykle ważne jest wychowanie do wartości przez wartości, a przy tym 
podejmowanie walki ze swoimi upadkami i słabościami oraz wydobywanie dobra. 
W procesie wychowania dziecko ma dochodzić do prawdy, nadawać sens życiu oraz 
podejmować trud poszukiwań. Jednak aby móc to zrealizować musi permanentnie 
poszukiwać sensu życia, uczyć poprzez ciągłe dawanie przykładu swoim życiem, sta-
le uczyć wolności do czegoś9.

W wychowawczym działaniu w pedagogice katolickiej ważne jest ciągłe kształto-
wanie woli wychowanka jak również stałe rozwijanie jego autonomii i samodzielno-
ści. Niezwykle ważne jest pokazywanie faktu, że wychowanek ma być dla innych, a 
tym samym ukazanie, że dobry KATOLIK = dobry OBYWATEL. W pedagogice katolic-
kiej niezwykle istotne jest poszanowanie dla życia i jego godności, jak również zapo-
znanie się z prawdami wiary i ciągłe wdrażanie ich w swoje codzienne życie. Jest to 
zatem działanie, które zmierza do bliskiego kontaktu z Panem Bogiem opartego na:

- autentycznym działaniu;
- myśleniu wartościującym;
- altruizmie (gotowości do poświęceń);

7  http://pedkat.pl/images/czasopisma/pk2/art07.pdf (dostęp dnia: 26.09.2020).
8  http://pedkat.pl/images/czasopisma/pk2/art07.pdf (dostęp dnia: 26.09.2020).
9  Tamże, s. 34-35.
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- umiejętności oceny własnych zachowań;
- przestrzeganiu Dekalogu;
- prawdomówności;
- ufności i otwartości10.
Pedagogika katolicka jest systemem naukowym kształcenia i wychowania, który 

jest nie tylko zgodny z filozofią i teologią katolicką, ale również ściśle wiąże się z 
zasadami życia, które wynikają z ciągłego doświadczania wiary. Pedagogika katolicka 
zatem zajmuje się wychowywaniem osób, które są świadome powołania dziecka Bożego 
oraz daru wiary. Treści zaś, których dotyczy wychowanie katolickie przepojone są 
wnikającymi z Objawienia Bożego wartościami. Natomiast celem pedagogiki katolickiej 
jest katolickie wychowanie osób, które oparte jest na pełnej doskonałości, na wzór Boga11. 

Wychowanie katolickie powinno w pełni nawiązywać do Objawienia Bożego, na-
uki Ojców Kościoła, Tradycji i myśli Kościoła. W tym zakresie wychowanie katolickie 
ma być wychowywaniem do otwartości na wartości katolickie. Wychowanie katolic-
kie bardzo mocno jest oparte na zasadach pedagogiki katolickiej. Pedagogika kato-
licka zaś opiera na normach i zasadach „światopoglądu katolickiego, uwzględniającego 
naukę Kościoła katolickiego”. Wychowanie katolickie uwzględnia wykładnię wycho-
wawczej doktryny Kościoła katolickiego jak również posiada odniesienie do długiej 
tradycji katolickiego wychowania w Europie. Jest ono oczywiście realizacją pewne-
go obszaru chrześcijańskiego wychowania, jednak z bardzo istotnym dodatkiem, ja-
kim niewątpliwie jest uwzględnienie działalności i nauczania Kościoła katolickiego. 
„Zadaniem Kościoła jest wskazywać ludziom drogi zbawienia a wierzącym udziela-
nie życia Chrystusowego i wspomaganie ich w osiągnięciu pełni egzystencji ludzkiej, 
dopełniającej się w chwale nieba”. Wychowanie katolickie ma być wychowaniem 
przepełnionym chrześcijańskimi wartościami i Magisterium Kościoła. Wtedy jest to 
odpowiednie wychowanie, które jest zgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego i 
zasadami wiary katolickiej. Dużo myśli, które dotyczą katolickiego wychowania.

Ideałem człowieka dla polskich przedstawicieli katolickiej myśli pedagogicznej 
jest doskonały chrześcijanin, który jest świadomy swojego przeznaczenia i celu 
życia, naśladuje swymi czynami Jezusa Chrystusa12. Apostolskie dawanie chrześci-
jańskiego świadectwa w rodzinie i rozwijanie w pełni osobowości dziecka już jako 
człowieka zarówno w seminariach duchownych jak i w szkołach i uniwersytetach 
katolickich pomaga w poprawie życia całego społeczeństwa13.

W posłannictwo misyjne Kościoła katolickiego wpisana jest, w sposób naturalny, 
działalność wychowawcza i dydaktyczna14. „Nie jest więc przypadkiem, że szkoły w 
rozumieniu sieci szkół powszechnych, to inicjatywa Kościoła katolickiego”15. „Troska 
o przyszłość rodziny, społeczeństwa i narodu to troska o dobrą edukację młodego 
pokolenia. Jan Paweł II, tak mocno zatroskany o prawdziwe dobro młodych wska-
zuje, że wśród narzędzi wychowania szczególne znaczenie posiada szkoła, która 

10  J. Zimny, W kierunku pedagogiki katolickiej, Stalowa Wola 2008, s. 34.
11 Tamże, s. 64.
12  A. Rynio (red.), Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, Stalowa Wola 1999, s. 415.
13  S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993, s. 108.
14  Szkoła katolicka we wspólnocie Kościoła, [w:] A. Dymer (red.), Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła. 

Wybór dokumentów, Szczecin – Warszawa 2002, s. 5.
15  M. Handke, Wyzwania i szanse szkół katolickich w Polsce, [w:] A. J. Sowiński, A. Dymer (red.), Szkoła 

katolicka na przełomie wieków, Szczecin 2001, s. 170.
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z jednej strony przyczynia się do dojrzewania zdolności umysłowych, a z drugiej 
strony rozwija zdolność sądzenia, wprowadzania ucznia w kontakt z dziedzictwem 
kulturalnym minionych i teraźniejszych pokoleń, rozwija zmysł wartości, przygoto-
wuje do życia zawodowego, rodzi stosunek przyjaźni między uczniami różnego cha-
rakteru i położenia. Ojciec Święty przypomina, że Kościół od czasów średniowiecza 
powoływał do istnienia uniwersytety we wszystkich zakątkach Europy. Począwszy 
od XVI stulecia rozwijał szkoły i kolegia jako dzieło posługi związane z jego misją. 
Także i dzisiaj leży mu na sercu niesienie owego wkładu tam, gdzie jego działalność 
jest pożądana i respektowana”16.Kościół katolicki jest nieodłącznym elementem bu-
dowania właściwego modelu kształcenia wychowanków w różnym wieku. Kościół 
katolicki walczy o równość i wolność dla szkół katolickich. Tym samym w jego na-
ukach dostrzegamy ważne założenia, m.in. takie, że to właśnie rodzice są pierwszy-
mi wychowawcami swoich dzieci.

Były przewodniczący Rady Szkół Katolickich w Polsce, ksiądz Andrzej Dymer pi-
sze, że „twórcy szkoły katolickiej muszą mieć świadomość, że idea szkoły katolickiej 
została jasno określona przez Magisterium Kościoła. Fundamentalnym dokumen-
tem w rozumieniu istoty szkoły jako katolickiej instytucji edukacyjnej jest Deklara-
cja Soboru Watykańskiego II O wychowaniu chrześcijańskim. Do Gravissimum educa-
tionis nawiązuje bardzo bogate nauczanie papieskie oraz dokumenty Kongregacji 
ds. Edukacji Katolickiej. Papież przypomina, że dla szkoły prawdziwie katolickiej 
jest i pozostaje istotne to nieodmienne odniesienie do wyższej i transcendentalnej 
pedagogii Chrystusa – Nauczyciela. Oryginalność, tożsamość, a także autentyczny 
dynamizm szkoły katolickiej wypływa z przyjęcia i włączenia w konkretne życie 
wspólnoty szkolnej nauki Boskiego Mistrza. Ojciec Święty zaleca: ‘Konfrontujcie 
Ewangelię z tym wszystkim co przeżywacie w waszych szkołach, a mianowicie po-
równujcie z Ewangelią:

- stosunki międzyosobowe;
- traktowanie dzieci słabszych lub kalekich;
- poważne wykonywanie obowiązku pracy;
- wzajemną pomoc w szkole w duchu braterstwa i lojalności;
- podział odpowiedzialności;
- otwarcie na problemy naszej epoki, itd.”17.

2. Wolontariat jako forma realizacji działalności charytatywnej
Istotnym zadaniem pedagogiki katolickiej jest bez wątpienia podejmowanie róż-

nych działań społecznych mających na celu przygotowanie młodego człowieka do pra-
cy na rzecz rozwoju i dobra społeczeństwa, w którym żyje, dotyczy to również szeroko 
rozumianej odpowiedzialności społecznej18. Rozumiana jest ona jako postawa, która 
wynika z obowiązków obywatelskich wobec społeczeństwa i wspólnoty, w której się 
żyje. Cechuje ją czynne i niewymuszone działanie, które ma na celu wprowadzenie 
zmian pozytywnych w społecznym otoczeniu, co w konsekwencji powinno prowadzić 

16  Szkoła katolicka we wspólnocie Kościoła, [w:] A. Dymer (red.), Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła. 
Wybór dokumentów, Szczecin – Warszawa 2002, s. 5.

17  Tamże, s. 5-6.
18  A. Zakrzewska, Polska pedagogika katolicka a wychowanie młodego pokolenia do odpowiedzialności społecznej 

w szkołach katolickich, [w:] Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, nr 25, Szczecin - Koszalin 2018, s. 215.
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do poprawy jakości życia społecznego19. W środowisku wychowawczym pojawia się 
obowiązek przygotowania młodego pokolenia do realizacji tych zadań. 

Pedagogika katolicka „pomaga (…) młodym (…) odnaleźć w samym wątku istnie-
nia ludzkiego zaproszenie do podjęcia służby Bogu poprzez wzgląd na swych braci 
i dla przemiany świata na mieszkanie godne ludzi”20. Kościół katolicki od początków 
swego istnienia w centrum swej posługi stawia, zaraz obok nauczania, sprawowania 
sakramentów, głoszenia Słowa Bożego, posługę na rzecz znajdujących się w potrzebie, 
jak również wychowywanie członków Kościoła do aktywnej posługi wobec nich. To 
właśnie w nauczaniu św. Jana Pawła II odnaleźć możemy bardzo częste odwołania do 
przywracania w każdym zagubionym człowieku nadziei na rozwój Bożego życia za 
pośrednictwem bezinteresownego niesienia miłości poprzez praktyczną działalność 
charytatywną21. Pojęcie „charytatywny” oznacza „bezinteresownie pomagający bied-
nym i potrzebującym pomocy”. Ten termin w języku polskim używany jest zamiennie z 
pojęciami „filantropijny” i „dobroczynny” Mające swoje korzenie w kulturze antycznej 
pojęcie „filantropia” oznacza „usposobienie przyjazne ludziom oraz braterska miłość 
i współczucie wobec bliźniego”22. Wartym uwagi pozostaje fakt, że cała działalność 
charytatywna w obrębie katolicyzmu, podobnie jak pedagogika katolicka, czerpie z 
nauczania Jezusa Chrystusa oraz bogatej Tradycji Kościoła23. 

Zachęcanie młodego pokolenia do podjęcia działalności charytatywnej należy roz-
począć już od najmłodszych lat. Uczenie ich takich wartości jak szacunek, odpowie-
dzialność, uczciwość, mądrość i sprawiedliwość będzie owocowało wyzwoleniem ich 
z okowów egoizmu i egocentryzmu. Szacunek do bliźniego okazywany w duchu tole-
rancji i akceptacji jest fundamentalną moralną wartością, która oznacza traktowanie 
siebie oraz innych z należytą godnością24. 

Uczenie dziecka charytatywności i miłości jest zadaniem rodziny. Możliwe jest ono 
poprzez zaspokajanie jego potrzeb fizycznych i psychicznych, ale również dostarcza-
nie właściwych wzorców zachowań i tworzenie prawidłowego systemu wartości. W 
wychowywaniu do działalności charytatywnej rolę nadrzędną odgrywa wychowywa-
nie do miłości. Ksiądz Marek Kluz pisze „trzeba jednak pamiętać, że jest to zawsze 
najpierw wychowanie do tego, by człowiek umiał odkryć i przyjąć miłość Boga jako 
dar, by umiał w duchu dziecięcej ufności przyjąć miłość, którą został obdarowany. A 
następnie by umiał ten dar w sobie rozwinąć i przekazać innym, by tego daru miłości 
nie zmarnował”. W rozwijaniu potrzeby dobroczynności istotne znaczenie ma zachę-
canie dziecka do dzielenia się z innymi tym co ma, odmawianie modlitwy w intencji 
ubogich, dostrzeganie zalet u innych oraz uczestniczenie w wolontariacie25. 

19  Tamże, s. 215-216.
20  Kongregacja do spraw Edukacji Katolickiej „Szkoła katolicka”, nr 45, [w:] A. Dymer (red.), Szkoła kato-

licka w nauczaniu Kościoła. Wybór dokumentów, Szczecin 2002, s. 281.
21  R. B. Herka, Rola Kościoła katolickiego w procesie wychowania dzieci i młodzieży do pracy charytatywnej 

i wolontariatu, [w:] J. Stala (red.), Człowiek chory i umierający. Możliwości wsparcia i formy pomocy, Kra-
ków 2014, s. 229.

22  R. B. Herka, Rola Kościoła katolickiego w procesie wychowania dzieci i młodzieży do pracy charytatywnej i 
wolontariatu, [w:] J. Stala (red.), Człowiek chory i umierający. Możliwości wsparcia i formy pomocy, Kraków 
2014, s. 230. 

23  Tamże, s. 231. 
24  Tamże, s. 240. 
25  Tamże, s. 242.
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Samo słowo „wolontariat” oznacza dobrą wolę, dobrowolność26. Zbigniew Tokarski 
pisze określając termin wolontariat „jako działalność na rzecz innych, wykracza swo-
im zakresem poza pojęcie pracy społecznej, gdyż mieści w sobie również aktywność, 
której celem jest na przykład zdobycie doświadczenia (praktyka zawodowa, odbycie 
stażu) i w konsekwencji znalezienie pracy na stałe”27. Wolontariat jest pewną formą 
prowadzenia działań na rzecz innych: zarówno jednostek jak i organizacji. Można to 
rozumieć jako wspomaganie lub wspieranie pewnych działań, które już mają miejsce 
lub też włączenie się w pomoc w danych przypadkach, podczas konkretnych zdarzeń. 
Wolontariat jest swego rodzaju społeczną instytucją, która wpływa na kształt sytemu 
pomocowego oraz struktury społecznej28. 

Społeczne środowisko, w którym funkcjonuje dziecko tworzone jest przez bliższe 
i dalsze układy społeczne. Samo otoczenie rodzinne i szkolne nie zaspokoi wszyst-
kich potrzeb wychowawczych dziecka, ponieważ nie jest stanie tego dokonać. Kościół 
katolicki wspomaga kształtowanie odpowiednich postaw moralnych u młodych lu-
dzi. Pedagogika katolicka umacnia wychowanka w wartościach ewangelicznych oraz 
ukierunkowuje go na przeznaczenie człowieka, jakim jest zbawienie. Ma to na celu 
doprowadzenie młodego człowieka do pełni człowieczeństwa, umacniając go w świe-
cie, w którym postrzegamy wszystko przez pryzmat wiary. Oczywistym jest, że w rola 
chrześcijańskich rodziców jest w tym procesie nieoceniona. Wynika ona ze zobowią-
zań przyrzeczonych przez narzeczeństwo podczas sakramentu małżeństwa. Od tego 
momentu prezentowana przez nich postawa winna być posługiwaniem Ewangelii29. 
„Rodzice przy pomocy słowa i przykładu winni być dla swoich dzieci pierwszymi 
zwiastunami wiary i pielęgnować właściwe każdemu z nich powołanie, ze szczególną 
zaś troską powołanie duchowe” (KK 11). 

Niezwykle istotnym jest aby członkowie Kościoła katolickiego zajmujący się pracą 
z młodzieżą oraz pedagodzy szkolni wpajali młodym ludziom działalność charyta-
tywną w sukcesywny sposób, rozpoczynając od dobroczynnych działań ukierunko-
wanych na ich środowisko rówieśnicze. W wieku dziecięcym i nastoletnim wyraźnie 
zaznacza potrzeba przebywania we wspólnym gronie, co aktywizuje chęć niesienia 
pomocy innym30. Dlatego też ważnym jest, aby rozpocząć działalność charytatywną od 
lokalnego środowiska, dobrze znanego dziecku tak, żeby swoją pomoc ukierunkowy-
wało początkowo na osobę lub grupę osób dobrze mu znaną. To w późniejszym czasie 
rozbudzi w nim chęć niesienia pomocy osobom obcym. 

3. Wolontariat chrześcijański
W centrum uwagi św. Jana Pawła II znajdował się wolontariat nacechowany hu-

manistyczną wrażliwością i zainspirowany ewangelicznymi wartościami. W tym 
aspekcie mówimy o wolontariacie chrześcijańskim. Kreowany jest on według zasad 

26  A. Roguska, Wolontariat – działania na rzecz jednostki i społeczeństwa, [w:] M. Danielak-Chomać, B. 
Dobrowolska, A. Roguska (red.), Wolontariat w teorii i praktyce, Siedlce 2010, s. 29.

27  Z. Tokarski, Wolontariat w Polsce. Raport z badań w latach 2000-2003, Łódź 2008, s. 127.
28  A. Roguska, Wolontariat – działania na rzecz jednostki i społeczeństwa, [w:] M. Danielak-Chomać, B. Dobro-

wolska, A. Roguska (red.), Wolontariat w teorii i praktyce, Siedlce 2010, s. 29.
29  R. B. Herka, Rola Kościoła katolickiego w procesie wychowania dzieci i młodzieży do pracy charytatywnej 

i wolontariatu, [w:] J. Stala (red.), Człowiek chory i umierający. Możliwości wsparcia i formy pomocy, 
Kraków 2014, s. 238.

30  Tamże, s. 243.
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Ewangelii, umieszczony w miłości Boga do ludzi oraz ma teologiczne motywy, nie 
wynika tym samym wyłącznie z wrażliwości człowieka na potrzeby bliźnich. Nosi 
w sobie znamiona rozwoju wszechstronnego nie tylko wolontariusza, ale również 
osoby, która z jego pomocy korzysta, aż do osiągnięcia świętości. Dodatkowo wo-
lontariat chrześcijański związany jest nieodzownie z formacją pogłębioną w duchu 
Ewangelii i stanowi jej owoc. Święty Jan Paweł II dostrzega w wolontariacie ogrom-
ny potencjał i to w nim doszukuje się źródła odbudowy cywilizacyjnej i społeczno-
politycznej świata31.

Do opisania wolontariatu chrześcijańskiego św. Jan Paweł II używał takich słów 
jak: dyskrecja, dojrzałość, hojność, nadzieja, szacunek, inicjatywa, czystość, ubóstwo, 
umiarkowanie, przejrzystość, poświęcenie, łagodność, chęć dawania, wiarygodność, 
duchowość, poszanowanie osoby i optymizm32. Cechy te powinien posiadać każdy 
wolontariusz-katolik wychowany w duchu pedagogiki katolickiej. Kształtowanie 
takich postaw powinno spoczywać na rodzicach, pasterzach Kościoła katolickiego 
oraz nauczycielach i wychowawcach. 

Zakończenie
Wychowanie katolickie winno nauczać dobroczynności i dobroduszności już 

od najmłodszych lat. Jak mówi stare polskie przysłowie „czym skorupka za młodu 
nasiąknie, tym na starość trąci” właściwe wychowanie młodego pokolenia ma nie-
oceniony wpływ na jego późniejsze życie i działania. Odpowiednie nauczanie cha-
rytatywności ukształtuje pokolenia silne duchowo i przygotowane na wszystkie 
niedogodności życiowe. Każdy wolontariusz ukształtowany w duchu pedagogiki ka-
tolickiej winien realizować przykazanie miłości do bliźniego, bez względu na prze-
konania, kolor skóry, język, czy wyznawany światopogląd. 

Streszczenie:
Pedagogika obecna jest w życiu każdego człowieka właściwie od początku jego 

istnienia. Nie sposób mówić o wychowaniu nie poruszając tematu pedagogiki kato-
lickiej, to dzięki jej założeniom kształtujemy młodego człowieka w duchu miłosier-
dzia i troski o bliźniego. To miłosierdzie i troska znajdują swoje odzwierciedlenie 
w działalności charytatywnej jaką bez wątpienia jest wolontariat. Bezinteresowna 
pomoc drugiemu człowiekowi pozwala nam rozwijać się duchowo, należycie wy-
pełniać przykazania, a tym samym stale dążyć do świętości. Wolontariat w swych 
założeniach czerpie z nauczania Jezusa z Nazaretu, przez co na stałe związany jest w 
wychowaniem katolickim.

Słowa kluczowe: pedagogika katolicka, wychowanie, charytatywność, wolonta-
riat, dobroczynność.

Summary:
Pedagogy has been present in the life of every person from the very beginning of 

its existence. It is impossible to talk about education without discussing the topic of 

31  R. B. Herka, Rola Kościoła katolickiego w procesie wychowania dzieci i młodzieży do pracy charytatywnej i 
wolontariatu, [w:] J. Stala (red.), Człowiek chory i umierający. Możliwości wsparcia i formy pomocy, Kraków 
2014, s. 244.

32  Tamże, s. 244.
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Catholic pedagogy, it is thanks to its principles that we shape a young man in a spirit 
of mercy and concern for his neighbor. It is mercy and care that are reflected in the 
charitable work which volunteering is without doubt. Selfless help to another man 
allows us to develop spiritually, to fulfill commandments properly and thus constantly 
strive for holiness. Volunteering in its principles draws from the teaching of Jesus of 
Nazareth, which makes it permanently connected with Catholic education.

Keywords: Catholic pedagogy, education, charity, volunteering.
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Posługa charytatywna Kościoła 
katolickiego w Polsce na przykładzie 
organizacji Caritas

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

 

               Mgr Marcelina Puk – Katolicki Uniwersytet w Ružomberku

Wstęp 
Kościół jest powołany i posłany przez Chrystusa w celu skutecznego urzeczy-

wistniania światu swojego posłannictwa jako wspólnoty ludzi wierzących. Wypo-
sażony we władzę, Słowo Boże i sakramenty Kościół posiada środki i siły do reali-
zacji powierzonych sobie zadań. W pełni realizuje się poprzez wypełnianie funkcji 
nauczycielskiej, kapłańskiej i pasterskiej, na wzór swego założyciela Jezusa Chrystusa. 
Jedną z takich podstawowych funkcji o szerokim zakresie i szczególnym znaczeniu jest 
posługa charytatywna, realizowana w oparciu o miłość bliźniego1.

Kościół będąc w swym podstawowym znaczeniu miłością – caritas, jako widzialna 
kontynuacja miłości Boga do ludzi nakazuje każdemu uczniowi czynić miłosierdzie, 
zwłaszcza pośród osób najbardziej potrzebujących2. Aby dobrze wypełniać obowiązki 
człowieka miłosiernego należy przede wszystkim zadbać o przeobrażenie dotychcza-
sowej mentalności w zmysł charytatywny. Polega ono przede wszystkim na zmianie 
sposobu myślenia, na nowym nastawieniu i formie samoświadomości przejawiającej 
się w przekonaniach i postawach ukierunkowanych na pomoc bliźniemu3.

1. Podstawy posługi charytatywnej Kościoła katolickiego
Pomoc ludziom znajdującym się w trudnym położeniu socjalnym świadczona 

jest współcześnie przez wiele różnorodnych podmiotów. Jednym z nich jest Caritas, 
powołana i kierowana w ramach Kościoła katolickiego4. Działalność charytatywna 
Kościoła ma głębokie uzasadnienie biblijne, gdyż miłość bliźniego stoi w samym cen-
trum Objawienia Bożego5. Bóg bowiem objawił się człowiekowi jako prawdziwa miłość 
i człowiek nie może tego faktu pod żadnym pozorem pominąć. Pełne i autentyczne 

1  J. Koral, Podstawy działalności charytatywnej Kościoła na przykładzie organizacji Caritas, Kraków 2000, s. 25.
2  A. Osadnik, Caritas jako zadanie Kościoła, [w:] M. Marczewski (red.), Dobroczynna posługa Kościoła, 

Lublin 2005, s. 94.
3  J. Koral, Wykonawcy dzieła miłości, [w:] M. Marczewski (red.), Dobroczynna posługa Kościoła, Lublin 

2005, s. 107.
4  T. Kamiński, Caritas i jej tożsamość, „Saeculum Christianum”, 1999, nr 2, s. 197.
5  W. Przygoda, Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II, Lublin 1998, s. 22.
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objawienie miłości przynosi Jezus Chrystus, Syn całkowicie oddany Bogu Ojcu, który 
zawsze pełni Jego wolę i wykonuje zlecone zadania. Jest z Nim w pełni zjednoczony, 
a będąc przez Niego posłany objawia ludziom miłość Bożą, a swoim uczniom zleca 
prowadzenie wokół siebie tego dzieła miłości6.

Miłość wymagana przez Jezusa polegać ma na całkowitym oddaniu siebie, na odda-
niu nawet życia za drugich w myśl słów: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś 
życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Miłość Boga i bliźniego jest czymś 
jednym: Bóg jest Ojcem, a wszyscy ludzie są braćmi7. Przykład czynów spełnianych w 
duchu miłosierdzia pociąga ludzi do Boga. Do takiej działalności wezwani są wszyscy 
chrześcijanie, w myśl słów Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Przykazanie miłości jest podstawą 
każdej charytatywnej działalności. Dzieła miłości bliźniego są istotnym świadectwem 
głoszonych zasad, z których żaden chrześcijanin nie jest zwolniony8.

Pierwsze i największe przykazanie miłości Boga i bliźniego musi przenikać do 
świadomości osób i społeczeństw, aby następnie stało się zasadą ich postępowania. 
Pomimo, że zadanie to jest wiążące dla całego Kościoła, to jednak główna odpowie-
dzialność za głoszenie przykazania miłości całemu światu spoczywa na papieżu oraz 
kolegium biskupów. Będąc bowiem nauczycielami wiary i moralności dla całego Ko-
ścioła, muszą oni napominać i mobilizować wszystkich wierzących do wypełniania 
tego przykazania. Zadanie to może być realizowane bezpośrednio przez nauczanie 
własne lub przez pośrednictwo organów Stolicy Apostolskiej9. 

Kwestie miłości bliźniego, chrześcijańskiego miłosierdzia oraz służby na rzecz 
ubogich były wielokrotnie poruszane w nauczaniu papieży. Uwrażliwiali oni Ko-
ściół na sprawy miłosierdzia, troszcząc się o poszanowanie godności i praw ubo-
gich. Duże zainteresowanie różnymi formami ubóstwa materialnego i kulturalnego 
współczesnego świata przejawiali szczególnie Jan Paweł II, Benedykt XVI i obecny 
papież Franciszek10.

Jan Paweł II wprowadził określenie „nowa wyobraźnia miłosierdzia”, które upo-
wszechniło się w społeczności i aktualnie wyznacza styl działalności charytatywnej 
Kościoła11. W Encyklice Dives in misericordia Papież podkreślał, że miłosierdzie staje 
się nieodzownym czynnikiem kształtującym stosunki wzajemne pomiędzy ludźmi 
w duchu najgłębszego poszanowania wszystkiego co ludzkie oraz wzajemnego bra-
terstwa. Miłosierdzie to w dużej mierze łączy się z przebaczeniem, które stanowi 
podstawowy warunek pojednania – nie tylko w stosunku Boga do człowieka, ale 
także w stosunkach wzajemnych pomiędzy ludźmi12. 

Problematyka miłości braterskiej i miłosierdzia była również bliska Benedykto-
wi XVI, który to właśnie jej poświęcił Encyklikę Deus caritas est. Zdaniem Papieża 
miłość bliźniego zakorzeniona w miłości Boga jest przede wszystkim powinnością 
każdego poszczególnego wierzącego, ale jest także zadaniem całej wspólnoty ko-

6  J. Koral, Podstawy działalności charytatywnej Kościoła na przykładzie organizacji Caritas, dz. cyt., s. 26-27.
7  Tamże, s. 27.
8  A. Osadnik, Caritas jako zadanie Kościoła, dz. cyt., s. 95.
9  W. Przygoda, Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II, dz. cyt., s. 93.
10  J. M. Nogowski, Działalność charytatywna wyzwaniem dla parafii, „Civitas et Lex”, 2015, nr 2, s. 87.
11  Tamże.
12  Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/dives.

html (22.09.2020), nr 14.
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ścielnej. Kościół jako wspólnota powinien wprowadzać miłość w czyn13. Ponadto 
Benedykt XVI podkreśla, że Kościół nie może zaniedbać posługi miłości, tak jak nie 
może zaniedbać sakramentów i słowa14. Działalność charytatywna oparta na miłości 
bliźniego jest funkcją i zadaniem współczesnego Kościoła. 

Papież Franciszek w Adhortacji Evangelii gaudium pogłębił pojmowanie miłości 
o moc Ducha Świętego. Zwrócił on uwagę, że dzieła miłości względem bliźniego są 
najdoskonalszym zewnętrznym wyrazem wewnętrznej łaski Ducha: „czynnikiem 
zajmującym w prawie nowym pierwsze miejsce jest łaska Ducha Świętego, która 
przejawia się w wierze działającej przez miłość”15. Zaś miłosierdzie jest najwięk-
szą cnotą, polegającą na dawaniu innym i zaradzaniu cudzym potrzebom16. Moż-
na stwierdzić, że imperatyw miłości został wpisany przez Stwórcę w samą naturę 
człowieka, która jednocześnie stanowi posłannictwo ludzi wierzących. Wewnętrzna 
natura Kościoła wyraża się w troistym zadaniu: głoszenia Słowa Bożego, sprawowa-
nia sakramentów oraz posłudze miłości. Są to zadania ściśle ze sobą związane i nie 
mogą być od siebie oddzielone17.

2. Caritas Polska – kościelna instytucja charytatywna
Początków organizacji Caritas Polska należy dopatrywać się w działalności róż-

norodnych bractw, stowarzyszeń i towarzystw dobroczynności, które na przełomie 
XIX i XX wieku zaczęły ulegać procesowi centralizacji tworząc Krajową Centralę Ca-
ritas18. Jednakże ze względu na sytuację polityczną w kraju, w 1950 r. decyzją władz 
państwowych nastąpiła likwidacja kościelnych struktur Caritas w Polsce. W ten spo-
sób kościelna działalność dobroczynna została w radykalny sposób ograniczona19. 
Reaktywacja działalności Caritas w Polsce, a co za tym idzie ożywienie działalności 
dobroczynnej w Kościele katolickim nastąpiło w 1989 r., kiedy to na skutek rozpo-
czętych przemian ustrojowych stało się możliwe odtworzenie struktur instytucji20. 

Caritas Polska jest duszpasterską instytucją charytatywną Episkopatu Polski. Po-
siada zarówno kościelną, jak i cywilną osobowość prawną. Władzę nadrzędną nad 
instytucją sprawuje Konferencja Episkopatu Polski. Ona też nadaje organizacji statut 
i powołuje dyrektora21. Najogólniejszym celem działania Caritas Polska jest służenie 
pomocą diecezjom oraz Konferencji Episkopatu w wypełnianiu ich zadań w dziedzi-
nie chrześcijańskiej dobroczynności22.

Zgodnie ze statutem Caritas Polska do najważniejszych zadań organizacji należą:
- krzewienie i ożywianie miłości chrześcijańskiej wobec jednostek i grup społecznych;
- dokształcanie i formacja osób duchownych i świeckich, w tym pracowników 

13  Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Wrocław 2006, nr 20.
14  Tamże, nr 22.
15  Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, https://deon.pl/kosciol/serwis-papieski/adhortacja-

apostolska-evangelii-gaudium,268311 (22.09.2020), nr 37.
16  Por. Tamże.
17  E. Robek, Caritas – funkcja zbawcza Kościoła, „Perspectiva”, 2006, nr 2, s. 104.
18  W. Przygoda, Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II, dz. cyt., s. 117. 
19  T. Kamiński, Caritas i polityka, Warszawa 2012, s. 239.
20  Tamże.
21  Hasło: Caritas, [w:] M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański (red.), Leksykon socjologii religii, Warsza-

wa 2004, s. 43.
22  Kamiński, Caritas i polityka, dz. cyt., s. 249.
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Caritas i wolontariuszy;
- organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów – wspie-

rających osoby i grupy społeczne, w tym bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, 
niepełnosprawnych;

- analizowanie przyczyn ludzkiej biedy, zakresu jej występowania, opracowywanie 
programów i środków zaradczych zmierzających do jej usuwania:

- organizowanie szeroko rozumianej działalności charytatywnej i charytatywno-
-opiekuńczej, promocji zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej, systema-
tyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz potrzebujących, w szczególno-
ści: rodziny, dzieci, młodzieży, chorych, seniorów, niepełnosprawnych, samotnych 
matek, bezrobotnych, ofiar przemocy, uzależnionych, migrantów i uchodźców, ofiar 
klęsk żywiołowych w kraju i za granicą, epidemii, a także konfliktów zbrojnych;

- świadczenie i organizowanie pomocy materialnej dla osób, rodzin, grup społecznych 
oraz środowisk;

- organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, zagrożonych 
biedą i patologią, a także z rodzin polonijnych;

- wspieranie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
- organizowanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Polski i za granicą;
- pomoc w organizowaniu powrotów dobrowolnych cudzoziemcom;
- działalność charytatywna i humanitarna pełniona w duchu poszanowania osoby 

ludzkiej;
- pomoc społeczna, w szczególności pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- ochrona zdrowia, w tym zdrowia psychicznego23.

Szerokie i wszechstronne spektrum zadań Caritas Polska z jednej strony ukazuje 
prężnie działającą instytucję, zaś z drugiej odzwierciedla duże zapotrzebowanie 
na pomoc charytatywną. Specyfika działania organizacji skoncentrowana jest na 
koordynacji i wspieraniu kościelnej akcji dobroczynnej w skali krajowej i między-
narodowej. Sama Caritas Polska nie prowadzi własnych placówek, nie zajmuje się 
bezpośrednią pracą z potrzebującymi. Zasadniczym obszarem jej aktywności jest 
propagowanie idei dobroczynności, organizowanie i prowadzenie ogólnopolskich 
kampanii na rzecz osób potrzebujących, a także troska o formację specjalistyczną 
i duchową pracowników i wolontariuszy zaangażowanych w dzieła charytatywne24.

3. Caritas diecezjalne
Każda Caritas diecezjalna ustanawiana jest dekretem biskupa ordynariusza, który 

powołuje ją w oparciu o odpowiednie regulacje Kodeksu prawa kanonicznego. Ca-
ritas diecezjalne są jednostkami organizacyjnymi autonomicznymi wobec Caritas 
Polska, stanowią one podmiot zarówno prawa kościelnego, jak i prawa cywilnego25. 
Zasady organizacji i funkcjonowania Caritas diecezjalnych określa statut, który sta-
nowi indywidualny dokument dla każdej diecezji, jednakże podstawowe zasady dzia-
łalności są identyczne26. 

23  Zob. Statut Caritas Polska, https://caritas.pl/wp-content/uploads/2018/10/statut-cp-nowelizac-
ja-25-26-09-2018.pdf (22.09.2020), §7.

24  T. Kamiński, Caritas i polityka, dz. cyt., s. 251-252.
25  T. Kamiński, Praca socjalna i charytatywna, Warszawa 2004, s. 58.
26  T. Kamiński, Caritas i polityka, dz. cyt., s. 252.
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Aktualnie funkcjonują w Polsce 47 Caritas diecezjalne27. Ich centrale mają swoje 
siedziby w stolicach poszczególnych diecezji28. Struktura Caritas diecezjalnych wią-
że się dosyć ściśle ze strukturami organizacyjnymi diecezji. Na czele Caritas stoją 
mianowane przez biskupa diecezjalnego: Zarząd, Rada Caritas i Komisja Rewizyj-
na29. Caritas diecezjalne prowadzą działalność w imieniu Kościoła lokalnego pod kie-
runkiem biskupa diecezjalnego. Caritas zakładają placówki pomocowe na terenie 
swojej diecezji oraz angażują się w niesienie pomocy charytatywnej i humanitarnej 
poza jej granicami przy współpracy z Caritas Polska i innymi diecezjalnymi Caritas. 
Ponadto tworzą Parafialne Zespoły Caritas, formują pracowników i wolontariuszy30. 
Na czele diecezjalnej Caritas stoi dyrektor mianowany przez diecezjalnego bisku-
pa. Odpowiada on za całokształt pracy diecezjalnej Caritas. Dyrektor troszczy się o 
promocję idei służby ubogim i potrzebującym wsparcia, powołuje konkretne dzieła 
miłosierdzia, a także ukierunkowuje formację duchową i religijną swoich współpra-
cowników. W organizowaniu i kierowaniu pracą charytatywną pomagają mu zastęp-
cy, pracownicy i wolontariusze31.

Cele jakie stawiają sobie diecezjalne struktury Caritas, są oczywiście zgodne z 
celami ogólnymi instytucji Caritas Polska. Konkretne zadania uwzględniają jednakże 
specyfikę potrzeb danej diecezji i realne możliwości ich wypełniania. Jako podsta-
wowy cel Caritas diecezjalnej statuty wymieniają głoszenie i realizowanie w prakty-
ce nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim, a także przyczynianie się 
do lepszego zrozumienia tej nauki przez wiernych32. Za sprawą posiadania osobowo-
ści prawnej Caritas diecezjalna ma za zadanie reprezentować kościelną działalność 
dobroczynną wobec władz państwowych i samorządowych oraz innych instytucji na 
danym terenie. Może zatem uczestniczyć w realizacji zadań publicznych, zlecanych 
przez organy administracji publicznej33.

Statuty Caritas diecezjalnych dla realizacji założonych celów przewidują mię-
dzy innymi tworzenie i utrzymywanie infrastruktury socjalnej w postaci placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, niepublicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, ośrodków terapeutycznych, hospicjów, punktów konsultacyj-
nych, poradni, ale także miejsc zatrudnienia i aktywizacji zawodowej dla osób pozo-
stających bez pracy lub zagrożonych wykluczeniem społecznym34. 

Do zadań Caritas diecezjalnych należy prowadzenie systematycznej i okazjonalnej 
formacji wiernych do działalności charytatywnej poprzez organizowanie dni skupie-
nia, rekolekcji, kursów, sympozjów oraz wydawanie biuletynów i innych materiałów 
informacyjno-szkoleniowych, a także organizowanie systematycznego kształcenia 
pracowników charytatywnych oraz prowadzenie ośrodków naukowych35. Innym, 
ale jakże niezbędnym zadaniem Caritas diecezjalnych jest pozyskiwanie funduszy 

27  Diecezje, https://caritas.pl/diecezje/strona/5/ (22.09.2020).
28  T. Kamiński, Caritas i polityka, dz. cyt., s. 252.
29  A. Kowalczyk, Caritas Polska i Caritas diecezjalne – cele, struktury, działalność, [w:] M. Chmielewski 

(red.), Kościół w Polsce wobec potrzebujących, Lublin 1994, s. 73.
30  Podręcznik dla Parafialnych Zespołów Caritas, Z. Sobolewski i inni (red.), Białystok-Warszawa 2009, s. 50.
31  Tamże, s. 51.
32 T. Kamiński, Praca socjalna i charytatywna, dz. cyt., s. 60. 
33  T. Kamiński, Caritas i polityka, dz. cyt., s. 256.
34  Tamże.
35  Statut Caritas Diecezji Sandomierskiej, http://www.sandomierz.caritas.pl/statut (23.09.2020), §5.
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na realizację zadań statutowych. W związku z czym instytucja organizuje zbiórki 
publiczne, imprezy charytatywne, akcje dobroczynne36. Oprócz działalności długofa-
lowej Caritas diecezjalne muszą być stale gotowe do organizowania pomocy doraź-
nej dla ofiar wojen i klęsk żywiołowych. Z prośbą o taką pomoc zwraca się zwykle 
Caritas Polska lub Caritas sąsiednich diecezji. Wymaga to sprawności organizacyjnej 
i dużego wysiłku pracowników, a zwłaszcza wolontariuszy charytatywnych37. Rów-
nie trudnym zadaniem Caritas diecezjalnej jest rozeznanie potrzeb, przygotowanie 
strategii pomocy oraz dystrybucja przychodzących darów w sytuacji klęski żywioło-
wej na swoim terenie38. 

Działania podejmowane przez Caritas diecezjalne są nieocenioną formą wsparcia 
dla wielu grup potrzebujących. Aby praca Caritas w diecezji była jeszcze bardziej 
owocna należy pogłębić współpracę z władzami lokalnymi i samorządami oraz mię-
dzy sąsiadującymi ze sobą diecezjami. Trzeba jednak pamiętać, aby współdziałanie z 
instytucjami państwowymi nie przysłoniło tożsamości i nadprzyrodzonego charak-
teru posługi Kościoła39. Wszystkie dzieła powinny być podejmowane w celu ochrony 
człowieka-obywatela.

4. Parafialne Zespoły Caritas 
Podstawowym szczeblem organizacyjnym Caritas diecezjalnych, a można nawet 

przyjąć, że najważniejszym szczeblem Caritas w ogóle są Parafialne Zespoły Caritas 
(PZC). Tryb ich powoływania, a także sposób organizacji i funkcjonowania również 
określają statuty Caritas diecezjalnych40. PZC swoją pracę opierają w dużej mierze 
o dokumenty Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski: Instrukcję o 
pracy charytatywnej w parafiach z 1986 roku41 oraz Wskazania duszpasterskie dla 
Parafialnych Zespołów Caritas z 18 maja 2000 roku42.

Parafialny Zespół Caritas to grupa osób, która pod przewodnictwem księdza pro-
boszcza prowadzi w sposób planowy i systematyczny dzieła miłosierdzia w parafii. 
Należą do nich członkowie czynni, którzy angażują się na stałe w pracę wolonta-
riacką, uczestniczą w spotkaniach organizacyjnych i formacyjnych, troszczą się o 
funkcjonowanie zespołu i stanowią jego trzon oraz członkowie wspierający, któ-
rzy pomagają systematycznie np. finansowo lub logistycznie43. Członkowie zespołu 
pełnią swoją pracę nieodpłatnie, z pobudek chrześcijańskiej miłości bliźniego. Nie 
wyklucza się jednak możliwości etatowego zatrudnienia osób, które dla spełnienia 
zleconego im przez proboszcza zadania charytatywnego muszą poświęcić całkowi-
cie swój czas. W takiej sytuacji godziwe wynagrodzenie można im zapewnić z fun-
duszów charytatywnych44.

36  Statut Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, https://szczecin.caritas.pl/strony-255/statut.htm 
(23.09.2020), §8.

37  W. Przygoda, Posługa charytatywna Kościoła w Polsce, Lublin 2004, s. 409.
38  Tamże.
39  Tamże.
40  T. Kamiński, Caritas i polityka, dz. cyt., s. 257.
41  Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski z roku 1986 o pracy charytatywnej w parafiach, [w:] Z. Sobolew-

ski i inni (red.), Podręcznik dla Parafialnych Zespołów Caritas, Białystok-Warszawa 2009, s. 214-220.
42  Wskazania duszpasterskie dla Parafialnych Zespołów Caritas, [w:] Z. Sobolewski i inni (red.), Podręcznik 

dla Parafialnych Zespołów Caritas, Białystok-Warszawa 2009, s. 220-228.
43  Podręcznik dla Parafialnych Zespołów Caritas, dz. cyt., s. 57
44  Tamże, s. 58.
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Zasadniczym celem PZC jest formacja własna, wspólnoty parafialnej i wszyst-
kich wiernych do wrażliwości wobec potrzebujących, budzenie ducha miłosierdzia 
wobec bliźniego, a także bezpośrednie niesienie pomocy materialnej i duchowej 
osobom mieszkającym zwłaszcza na terenie parafii45. Ponadto PZC jest doskonałym 
polem aktywizacji duszpasterskiej członków Kościoła lokalnego i sposobem na za-
angażowanie świeckich w życie i działalność Kościoła46.

Formy działalności charytatywnej w parafii można podzielić na:
- przedsięwzięcia cykliczne: zbiórki na rzecz potrzebujących w okresie Adwentu 

i Wielkiego Postu („Jałmużna Wielkopostna”, „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”), 
organizacja kolonii, półkolonii, obozów, ferii zimowych dla dzieci z rodzin ubogich, 
obchody Tygodnia Miłosierdzia, który jest czasem budzenia wrażliwości wspólnot 
parafialnych na niedolę ludzi potrzebujących oraz świętowanie ważnych dni i uro-
czystości np. Dzień Chorych, Dzień Dziecka i wiele innych;

- pomoc indywidualną poprzez osobisty kontakt z potrzebującymi np. odwiedzi-
ny chorych w domach, pomoc w czynnościach domowych, zakupy itp.;

- pomoc stałą: dożywianie dzieci, osób bezdomnych i ubogich, prowadzenie świe-
tlic dla dzieci i młodzieży, zakup lekarstw dla najuboższych, opłacanie rachunków 
najbardziej potrzebujących rodzin47;

- animację wspólnoty parafialnej: organizowanie nabożeństw pobudzających do 
praktykowania czynnej miłości bliźniego, aktywne włączanie się w katechezę o te-
matyce charytatywnej (np. w okresie Wielkiego Postu, Adwentu, Tygodnia Miło-
sierdzia), inspirowanie wspólnot działających na terenie parafii i podejmowanie z 
nimi wspólnych zadań charytatywnych48.

Wszystkie podejmowane inicjatywy są zgodne z rocznym kalendarzem pracy 
PZC, ale uwzględniają także nagłe, niespodziewane okoliczności, w których po-
trzebna jest kompleksowa doraźna pomoc. W niektórych parafiach prowadzone 
jest również poradnictwo prawne, pomoc medyczna i pielęgniarska, a nawet drob-
ne usługi dla najuboższych49.

Na szczeblu parafii możliwe jest dotarcie do najbardziej potrzebujących i rze-
czywiste zdiagnozowanie ich trudnej sytuacji życiowej. Jednocześnie parafia 
otwiera duże możliwości wszystkim tym, którzy chcieliby służyć swoją pracą innym, 
rozwijając w ten sposób własną osobowość. W takich właśnie okolicznościach posługa 
charytatywna realizuje się najpełniej50.

5. Szkolne Koła Caritas
Szczególną formą aktywności wolontariackiej Caritas stanowią Szkolne Koła Cari-

tas (SKC), których działalność opiera się na podstawowych zasadach chrześcijańskiej 
etyki społecznej oraz na motywacji związanej z naśladowaniem miłosiernej postawy 

45  Tamże, s. 68.
46  Tamże.
47  Por. J. M. Nogowski, Działalność charytatywna wyzwaniem dla parafii, dz. cyt., s. 91.
48  P. Glugla, Działalność charytatywna w parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny w Tarnowie – historia i 

współczesność, „Resovia Sacra”, 21/2014, s. 180.
49  T. Kamiński, Praca socjalna i charytatywna, dz. cyt., s. 64.
50  Por. Tamże.
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Jezusa Chrystusa, skłaniającej do praktycznej realizacji przykazania miłości przez wia-
rę, nadzieję i czyny miłosierdzia świadczone bliźnim51. SKC są dobroczynnymi, wolon-
tariackimi organizacjami młodzieżowymi, działającymi w oparciu o społeczno-huma-
nitarne zaangażowanie ich członków włączających się w działalność charytatywną, 
opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas pod ścisłym nadzorem opieku-
nów Koła, dyrekcji szkoły i Caritas danej diecezji52. Koła funkcjonują na terenie szkół 
podstawowych oraz średnich tj. liceów, techników i szkół zawodowych53.

Podstawowym celem Koła jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźnie-
go w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodo-
wość czy rasę. Praktycznym celem SKC jest więc wychowanie dzieci i młodzieży w 
duchu miłosierdzia, nauka aktywności, zauważania wokół siebie problemów i po-
dejmowania inicjatyw mających na celu ich rozwiązywanie54. Tożsamość osób zaan-
gażowanych w pracę wolontariacką SKC określają następujące elementy: dobrowol-
ność, bezinteresowność, systematyczność, duch służby, personalistyczne spojrzenie 
na człowieka i relacje interpersonalne, religijna motywacja działania55

Odbiorcami pomocy SKC są najczęściej osoby z najbliższego środowiska: szkoły, 
domu, sąsiedztwa, parafii i wspólnoty lokalnej. Prowadzona działalność dotyczy 
trzech sfer: przestrzeni szkolnej, wspólnoty lokalnej oraz parafii i diecezji. W ra-
mach pracy na rzecz potrzebujących ze środowiska szkolnego uczniowie organizują 
pomoc materialną w postaci zbiórki pieniędzy, przyborów szkolnych, podręczników, 
udzielają korepetycji rówieśnikom mającym problemy w nauce, organizują bale, lo-
terie, kiermasze w celu zebrania funduszy na cele charytatywne, pomagają w orga-
nizacji rekolekcji56. Działając na rzecz wspólnoty lokalnej członkowie Kół wspierają 
rodziny ubogie, osoby samotne, niepełnosprawne poprzez zbiórki odzieży, artyku-
łów spożywczych oraz zabawek Młodzi ludzie odwiedzają pensjonariuszy domów 
opieki społecznej, uczestniczą w uroczystościach patriotycznych i akcjach ekologicz-
nych. Ponadto SKC swoją pracą wspierają akcje i wydarzenia organizowane przez 
parafie i diecezje. Uczniowie pomagają w przygotowaniu Tygodnia Miłosierdzia, 
Dnia Chorego, Dnia Papieskiego, włączają się w organizację liturgii świąt i uroczy-
stości, porządkują cmentarze, wspomagają ogólnopolskie akcje „Wigilijne Dzieło Po-
mocy Dzieciom” i „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”57.

SKC wychodzą naprzeciw naturalnej potrzebie aktywności dzieci i młodzieży w 
duchu miłosierdzia. Są znakiem idealizmu ludzi młodych oraz ich pragnienia nada-
nia swojemu życiu głębszego sensu. Zaangażowanie w pracę Koła uczy młodych 
zespołowego działania, planowania wspólnych akcji. Daję okazję do wykorzystania 
osobistych uzdolnień i możliwości na rzecz dobra wspólnego, pozwala na nawiąza-

51  P. Potyrała, Szkolne Koła Caritas jako forma współczesnego wolontariatu, „Veritati et Caritati”, 2015, nr 5, s. 242.
52  Podręcznik Opiekuna Szkolnego Koła Caritas, M. Gaweł (red.), Warszawa-Białystok 2016, s. 15.
53  A. Zellma, Szkolne Koła Caritas jako forma wychowania młodzieży do wolontariatu chrześcijańskiego, 

„Katecheta”, 2010, nr 12, s. 5.
54  Podręcznik Opiekuna Szkolnego Koła Caritas, dz. cyt., s. 20.
55  P. Potyrała, Szkolne Koła Caritas jako forma współczesnego wolontariatu, dz. cyt., s. 245.
56  Tamże, s. 255.
57  Tamże, s. 256.
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nie długotrwałych przyjaźni i budowanie więzi58. W założeniu SKC owocem realizo-
wanego wolontariatu będzie człowiek ukształtowany w duchu Ewangelii, chrześci-
janin przygotowany do dorosłego życia59.

Podsumowanie
Posługa charytatywna Kościoła jest wpisana w jego naturę. Kościół sprzeciwił-

by się Chrystusowi gdyby zrezygnował z pełnionego od samego początku istnienia, 
dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego. W obliczu nowych wyzwań i szybkich zmian 
społecznych aktualnie istnieje potrzeba profesjonalnej i dobrze zorganizowanej 
działalności charytatywnej. Niezbędne jest więc sprawne działanie instytucji chary-
tatywnych Kościoła, zdolnych do współpracy z innymi organizacjami samorządowej 
i państwowej opieki socjalnej60.

W Polsce odpowiedzialność za należytą realizację funkcji charytatywnej Kościoła 
spoczywa na wszystkich strukturach organizacji Caritas. Jest ona pełniona w spo-
sób ogólny na terenie całego kraju, ale także poprzez swoje oddziały w diecezjach, 
parafiach, a nawet środowiskach szkolnych. Aktualnie Caritas stoi przed dużym wy-
zwaniem, a zarazem zadaniem, które polega na poszukiwaniu nowych form zaradza-
nia ludzkiej nędzy z racji na wciąż zmieniające się przyczyny i przejawy ubóstwa. 
Warto w tych poszukiwaniach uwzględnić wskazania zawarte w nauczaniu Kościo-
ła współczesnego61. Caritas ma prawo stawiać wysokie wymagania moralne swoim 
współpracownikom, żądając od nich respektowania religijnego charakteru swojej 
misji. W ten sposób uniknie niebezpieczeństwa sekularyzacji dzieł charytatywnych 
oraz utraty ich eklezjalnej tożsamości62.

Streszczenie:
Działalność charytatywna jest podstawowym zadaniem Kościoła katolickiego, a 

więc całej wspólnoty ludzi wierzących. Główne cele i założenia posługi dobroczyn-
nej Kościół realizuje za sprawą organizacji Caritas, której głównym celem jest krze-
wienie miłości bliźniego poprzez pracę na rzecz potrzebujących. Caritas wypełnia 
swoje zadania na różnych szczeblach: krajowym, diecezjalnym, parafialnym oraz 
szkolnym. Działa w ramach Caritas Polska, Caritas diecezjalnych, Parafialnych Ze-
społów Caritas i Szkolnych Kół Caritas. 

Caritas swoją opieką i pomocą obejmuje dzieci i rodzinę, seniorów, chorych i oso-
by niepełnosprawne, ubogich, bezdomnych i bezrobotnych, migrantów i uchodźców, 
ofiary nieszczęść i katastrof. Organizacja zapewnia pomoc doraźną w przypadku na-
głych, niespodziewanych sytuacji losowych oraz prowadzi akcje stałe, długofalowe. 
Wszystkie dzieła realizowane przez Caritas, w centrum stawiają przede wszystkim 
człowieka, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. 

Słowa kluczowe: Kościół katolicki, Caritas, posługa charytatywna, pomoc

58  Por. Z. Sobolewski, Szkolne Koła Caritas – formacja chrześcijańska poprzez działanie, [w:] H. Tomasik 
(red.), Z młodzieżą do Chrystusa, Siedlce 2007, s. 143-145.

59  R. Podstołowicz, P. Grzanka, „Wyzwanie: pomóc przetrwać kryzys”. Caritas diecezji Tarnowskiej dla po-
trzebujących, [w:] J. Stala (red.), Przestrzenie pracy socjalnej, Tarnów 2010, s. 405.

60  W. Przygoda, Posługa charytatywna Kościoła w Polsce, dz. cyt., s. 455.
61  Por. Tamże.
62  Z. Sobolewski, Powinności moralne w kontekście wolontariatu Caritas, „Studia Ełckie”, 2014, nr 1, s. 137.
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Summary: 
Charity activity of the Catholic Church in Poland on the example of Caritas
Charitable activity is the basic task of the Catholic Church, and therefore of the 

entire community of believers. The main goals and assumptions of the charitable 
service are realized by the Church through the Caritas organization, the main goal 
of which is to promote love of neighbor through work for the needy. Caritas fulfills 
its tasks at various levels: national, diocesan, parish and school. It operates within 
Caritas Poland, diocesan Caritas, Parish Caritas Teams and Caritas School Clubs.

Caritas with its care and assistance covers children and families, seniors, the sick 
and the disabled, the poor, the homeless and the unemployed, migrants and refu-
gees, victims of misfortunes and disasters. The organization provides emergency 
assistance in the event of sudden, unexpected mishaps and conducts permanent, 
long-term actions. All the works carried out by Caritas focus primarily on the human 
being, who is created in the image and likeness of God.

Keywords: Catholic Church, Caritas, charitable activity, help
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Od dobrego lub złego wychowania młodzieży

zależy dobra lub zła przyszłość społecznych obyczajów.

Ks. Jan Bosko
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Wstęp
Powszechnie uważa się, że rodzice powinni kochać swoje dziecko bezwarunkowo, 

a miłość ta jest czymś naturalnym i instynktownym. Rzeczywistość pokazuje jednak, 
że nie wszystkim rodzicom zaakceptowanie dziecka takiego, jakie jest przychodzi z 
łatwością. Istnieje wiele powodów, dla których są w stanie je odtrącić, unikać, czy 
lekceważyć. Jednym z nich może być niepełnosprawność.Rodzina oczekująca dziec-
ka tworzy sobie pewne wyobrażenia odnośnie wyglądu, rozwoju i funkcjonowania 
jej nowego członka. Dziecko w naturalny sposób znajduje się w epicentrum, a rela-
cje pomiędzy rodzicami schodzą na dalszy plan. Rodzice koncentrują się na dobru 
dziecka, obserwują jego rozwój, tworzą określone oczekiwania wobec potomka, a 
czasem przenoszą na niego własne niespełnione aspiracje. Obserwuje się tzw. przy-
piętą tożsamość dziecka, co oznacza, że rodzice przypisują dziecku obrazy samych 
siebie, swoich rodziców, czy innych ważnych dla nich osób. Tworzenie wizerunku 
dziecka jeszcze przed jego narodzinami jest rzeczą naturalną, służy nawiązaniu 
pierwszych kontaktów i relacji. Budowanie oczekiwań wobec niego jest dobre, o ile 
nie zaczyna być zbyt sztywne i niepodatne na zmiany. W takiej sytuacji może stać się 
zagrażające dla jednostki, ponieważ sytuacja może okazać się inna niż zakładano. 
Rodzina otrzymująca diagnozę dotyczącą niepełnosprawności musi poradzić sobie 
z akceptacją inności dziecka oraz zaakceptowaniem zmian, jakie zajdą w funkcjo-
nowaniu ich rodziny. Jeśli rodzina nie wprowadzi zmian w przypisanej wcześniej 
dziecku tożsamości, to może zbudować pewien fikcyjny obraz i nie dopuścić myśli 
o jego faktycznym stanie. Jest to szczególnie duży problem, kiedy relacje pomiędzy 
rodzicami są dalekie i chłodne1. Diagnoza dotycząca niepełnosprawności dziecka 
wpływa na całą jego rodzinę. Wydaje się jednak, że wciąż za mało powiedziano o 
roli, jaką w tej sytuacji pełni ojciec. W eseju zajmiemy się właśnie tym tematem.

1  M. Orlikowska, I. Bołtuć, Rodzicielstwo w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, „Acta 
Scientifica Academiae Ostroviensis” 2018 nr 12, s. 328-329.

Rola ojca w życiu dziecka 
niepełnosprawnego

Urodzona w Łodzi. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła podyplomowo Metody wspie-
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dzania UŁ i studentka psychologii. Obszary naukowego zainteresowania: stalking z perspektywy socjologicznej, 
psychologia człowieka. 
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1. Rola ojca
Wraz z rozwojem społeczeństwa zmieniało się znaczenie pojęcia ojciec, a także 

postrzeganie pełnionych przez niego funkcji w rodzinie. Na przestrzeni dziejów 
rola, jaką pełnił ojciec w rodzinie, ulegała ciągłym przekształceniom. Postrzeganie 
to ewaluowało, zmieniało się od założenia, że ojciec zajmuje podstawowe miejsce w 
rodzinie do koncepcji, że jeśli matka potrafi samodzielnie zatroszczyć się i zapewnić 
wszelkie niezbędne środki do życia dziecku, jest on niepotrzebny. Warto dostrzec, że 
w związku z udziałem w poczęciu dziecka, zostaje on w pierwszej kolejności ojcem w 
znaczeniu biologicznym. Obecnie mówi się jednak również o ojcostwie w wymiarze 
psychologicznym, socjologicznym i pedagogicznym. Rozpatrując rolę ojca w znacze-
niu psychologicznym przywołuje się stanowisko E. Fromma, który uważał, że miłość 
ojcowska jest miłością uwarunkowaną, wynikającą z tego, że dziecko spełnia okre-
ślone warunki. Z perspektywy socjologów najważniejsze zadania, jakie stają przed 
ojcem to zagwarantowanie członkom rodziny właściwego i należnego sposobu eg-
zystencji. Założenia zawarte w tych poglądach uwidaczniają drugorzędną pozycję 
ojca, któremu przypisuje się znaczenie dopiero wtedy, gdy dziecko osiągnie 4-5 rok 
życia. O tym, jak ważna jest rola ojca już od pierwszych chwil życia przekonuje Wan-
da Półtawska. Ojciec ma wobec dziecka pewne zadania już od poczęcia. Początkowo 
jego obowiązkiem jest dbałość o matkę dziecka, zapewnienie jej bezpieczeństwa i 
wsparcia. Współcześnie coraz częściej można spotkać rodziny, w których mężczy-
zna dynamicznie uczestniczy w procesie wychowania dziecka, współuczestniczy we 
wszystkich czynnościach pielęgnacyjnych i opiekuńczych2.

Obecność ojca w rodzinie jest szczególna, gdy rodzi się dziecko niepełnosprawne. 
Jest to wręcz próba współodpowiedzialności i dorosłości dla mężczyzny, gdyż sy-
tuacja ta może zachwiać ustabilizowanym życiem rodzinnym. W wielu przypadkach 
konsekwencją pojawienia się w rodzinie dziecka niepełnosprawnego jest poświęce-
nie znacznie większej ilości czasu na obowiązki zawodowe, czasem nawet bezwzględ-
na rezygnacja z życia rodzinnego i pozostawienie kobiety samej z dzieckiem. Praw-
dopodobną przyczyną opuszczania dzieci niepełnosprawnych przez ojców są trud-
ności, jakie wiążą się z pełnieniem tej specyficznej roli ojca, a także z niespełnieniem 
ich oczekiwań. Właściwe dostosowanie się do pełnienia roli ojca, a w szczególności 
ojca dziecka niepełnosprawnego, wymaga osiągnięcia przez mężczyznę dużej doj-
rzałości społecznej. Rola ta wymaga nawiązania głębokich kontaktów emocjonal-
nych z dzieckiem. Ewa Pistula twierdzi, że w momencie przyjścia na świat dziecka 
niepełnosprawnego, ojcowie przede wszystkim koncentrują się na przyszłości, na 
tym czy podołają trudnościom i zapewnieniu odpowiedniej ilości pieniędzy na do-
datkowe wydatki. To więc raczej matka jest zaangażowana całkowicie w opiekę nad 
swoim niepełnosprawnym dzieckiem. Ojcostwo ma charakter ukryty. Jednak i tutaj 
występują różne postawy, niektórzy ojcowie starają się spędzać z dzieckiem jak naj-
więcej czasu, pomagają żonie w pielęgnacji i chętnie spędzają z nim czas. Występują 
również ojcowie, którzy izolują się od rodziny, unikają relacji z dzieckiem, uciekają 
w obowiązki zawodowe lub sięgają po używki. Joanna Zawisza-Smejlis dodatkowo 
mówi o ojcach, którzy po uzyskaniu diagnozy niepełnosprawności dziecka porzuca-

2  A. Karpińska, Ojciec w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym [w:] B. Szluz (red.), Problemy i zagrożenia 
współczesnej rodziny. Teoria i badania, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 139-140.



ARTICLES

146

ją rodzinę, jednak wraz z upływem czasu i próbą zrozumienia sytuacji powracają, 
angażują się w wychowanie i pielęgnację. Agnieszka Żyta analizując rolę i zadania 
mężczyzny w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym wyróżniła następujące mo-
dele ojca: pan mama (ojciec przejmuje obowiązki domowe i opiekę nad dzieckiem 
niepełnosprawnym), ojciec wspierający (zaangażowany w opiekę i wychowanie 
dziecka), ojciec niedzielny (jest przy dziecku okazjonalnie, w chwilach wolnych od 
obowiązków zawodowych), ojciec obok (jest obecny, ale nie wykazuje zaangażowa-
nia w opiekę, zabiegi pielęgnacyjne, rehabilitacyjne)3.

Rola i znaczenie udziału ojca w opiece i wychowaniu dziecka wzrasta, gdy w ro-
dzinie pojawia się dziecko niepełnosprawne. Jednym z podstawowych postulatów 
współczesnych koncepcji rehabilitacji jest konieczność wychowania dziecka niepeł-
nosprawnego w naturalnym środowisku społecznym, czyli w rodzinie. Jednocześnie 
wzrasta również trudność w pełnieniu podstawowych funkcji wychowawczych. 
Narodziny dziecka z niepełnosprawnością często wiążą się z przeżywaniem bardzo 
silnych emocji o zabarwieniu negatywnym, których skutkiem jest poważne zakłóce-
nie relacji pomiędzy członkami rodziny, a w szczególności pomiędzy rodzicami. W 
wyniku takich narodzin następuje faza szoku, nazywana też wstrząsem emocjonal-
nym. W jej trakcie może pojawić się kryzys emocjonalny oraz zjawisko odsuwania 
się ojca od rodziny, przejawiające się niezajmowaniem się sprawami rodziny i dziec-
ka, ucieczką w alkohol lub też w najgorszym wypadku całkowitym opuszczeniem 
rodziny. W powszechnej opinii ojcowie odsuwają się od swoich rodzin z powodu 
egoizmu i chęci uniknięcia zobowiązań. W rzeczywistości taki stan może wynikać 
ze złożoności ich sytuacji emocjonalnej, która bez wątpienia jest związana z cierpie-
niem z powodu niepełnosprawności potomka. Mimo przeżywanego kryzysu, osta-
teczny stan emocjonalny rodziców może przybrać charakter pozytywny. Z biegiem 
lat zaczną dostrzegać postępy dziecka, co wzbudzi w nich radość i satysfakcję oraz 
zmobilizuje do bardziej wytrwałej pracy4.

2. Badania nad problematyką 
W ciągu ostatnich lat wykonano wiele badań nad problematyką zaangażowania się 

ojców w życie ich niepełnosprawnych dzieci, jednak porównując ich liczbę z bada-
niami dotyczącymi matek wychowujących chore dzieci, jest to wciąż niewiele. Wśród 
prowadzonych badań, które pośrednio lub bezpośrednio nawiązywały do udziału 
ojców w pełnieniu funkcji wychowawczych podczas opieki nad dzieckiem niepełno-
sprawnym, najczęściej pojawiają się wątki: wpływu pojawienia się dziecka niepeł-
nosprawnego na relacje rodzinne, podziału ról między rodzicami, sytuacji psycholo-
gicznej ojców dzieci niepełnosprawnych. W publikacjach dotyczących ojców dzieci 
niepełnosprawnych porusza się aspekt ich samowyobrażenia jako mężczyzn, nadziei 
na osiągnięcie przez dziecko sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym, a także 
pragnienia, aby ich nazwisko zostało przekazane następnym pokoleniom. Badacze 
podkreślają, że wszystkie rodziny, w których pojawiło się dziecko niepełnosprawne 
doświadczają bólu i cierpienia. Ojcowie cierpią, nawet jeśli nie okazują tego publicz-

3  Tamże, s. 140-141.
4  E. Waligóra, Rola ojca w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością [w:] S. Wrona, W. Walkowska (red.), Niepełno-

sprawność w rodzinie jako wyzwanie edukacyjne, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 65-66.
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nie. Często ten ból nie jest przez nich uzewnętrzniany, gdyż nie chcą stracić kontroli, 
ani być postrzegani przez innych jako słabi. Prowadzi to do utwierdzania otoczenia w 
przekonaniu, że ojciec radzi sobie świetnie, przy całkowitej nieświadomości faktu, że 
jego marzenia i nadzieje związane z dzieckiem zostały poddane wstrząsowi5.

W Polsce interesujące badania odnoszące się do relacji ojca z dzieckiem nie-
pełnosprawnym przeprowadziła w 2010 r. Barbara Skałbania i Emilia Marszałek. 
Uczestniczyło w nim 30 ojców dzieci niepełnosprawnych. Najwięcej ojców biorą-
cych udział w badaniu stanowili mężczyźni z wykształceniem średnim. Dzieci re-
spondentów były w dużej mierze niepełnosprawne ruchowo i przewlekle chore. W 
badaniu uczestniczyli też ojcowie dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną i inte-
lektualną. Okazało się, że stosunek ojców wobec ich niepełnosprawnych dzieci był 
jednolity. Główny czynnik różnicujący stanowił wiek ojca oraz rodzaj dysfunkcji u 
dziecka. Dostrzeżono, że ojcowie rozumieją potrzeby swoich dzieci, wypracowali 
sobie sposób postępowania im odpowiadający, nie stosują nadmiernych wymagań, 
ani nie roztaczają nad nimi ochronnego parasola, dając szansę na pewną samodziel-
ność w działaniu. Jednak nie wszyscy ojcowie zaakceptowali fakt niepełnospraw-
ności dziecka. W trakcie badań okazało się, że ojcowie do 45 roku życia okazywa-
li akceptację, zainteresowanie dzieckiem niepełnosprawnym. Powyżej tego wieku 
mieli więcej trudności w zaakceptowaniu swoich dzieci. Kolejny ważny element 
stanowiła postawa wobec dziecka ze względu na rodzaj dysfunkcji, jaką posiadało. 
Ojcowie okazywali najlepszy stosunek do dziecka w przypadku niepełnosprawności 
ruchowej. W innych badaniach, przeprowadzonych w Szwecji w latach 2005-2010, 
zbadano ojców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami roz-
wojowymi. Autorzy chcieli dowiedzieć się, jak zmieniają się uczucia i relacja ojca 
z dzieckiem z niepełnosprawnością od momentu uzyskania diagnozy do 5 lat po 
jej usłyszeniu. Ojcowie przed uzyskaniem diagnozy o niepełnosprawności dziecka 
mieli wobec niego określone plany i marzenia. Informacja o niepełnosprawności 
spowodowała u nich lęk, smutek, zakłopotanie. Pomimo tych uczuć respondenci 
podkreślali, że będą dobrze wypełniać obowiązki wynikające z trudnej sytuacji. Ich 
pewność siebie zmniejszała się tylko wtedy, gdy samodzielnie sprawowali opiekę 
nad dzieckiem. Później uczucia badanych zmieniały się, od unikania niepełnospraw-
ności do otwartości na nią. Spojrzeli na niepełnosprawność z innej perspektywy, nie 
jako na problem. Angażowali się w opiekę, szukali informacji, ustabilizowali swoją 
relację z dzieckiem. Na podstawie badań można stwierdzić, że niezwykle ważne jest 
okazywanie wsparcia i pomocy mężczyźnie, który zostanie ojcem dziecka niepeł-
nosprawnego. Szczególnie chodzi o indywidualne podejście do każdego ojca, jego 
uczuć, emocji, a nie koncentracja na samym problemie. Sugeruje się, aby zwracać 
uwagę nie tylko na rozwój dziecka, ale przede wszystkim na rolę i zaangażowanie, 
jakie powinien zajmować w nim ojciec6.

W latach 2009-2010 w Łodzi przeprowadzono badanie rodzin uczniów niepełno-
sprawnych. Okazało się, że 65% rodzin stanowią rodziny pełne, czyli z obojgiem ro-
dziców. W 2,5% przypadków ojciec odszedł zaraz po narodzinach niepełnosprawnego 
dziecka, a w 13,2% rodzin ojciec odszedł, gdy dziecko było jeszcze małe. W 22,3% przy-

5  Tamże, s. 66.
6  A. Karpińska, Ojciec…, dz. cyt., s. 142-144.
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padków, gdy rodzice dziecka rozstali się, ojciec niepełnosprawnego dziecka kontaktu-
je się z nim, a w przypadku 17,7% rodzin ojciec tego kontaktu nie utrzymuje. W więk-
szości badanych rodzin (powyżej 80%) najwięcej czasu z niepełnosprawnym dziec-
kiem spędza jego matka, w 21,3% w opiekę włącza się ojciec dziecka. W co dziesiątej 
rodzinie w opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem zaangażowane jest rodzeństwo 
dziecka, a w 13,8% rodzin opiekę sprawuje także ta osoba, która ma czas. Jak widać 
kobiety, które są głównie odpowiedzialne za opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym, 
mogą często odczuwać przeciążenie obowiązkami i odpowiedzialnością7.

3. Problemy i kryzysy ojcostwa
Kryzys ojcostwa widoczny w XXI w. stanowi symptom większego kryzysu cywili-

zacyjnego. Do najczęstszych przejawów dewaluacji roli ojca można zaliczyć jego nie-
obecność w rodzinie. Występuje ona na dwóch płaszczyznach: fizycznej i psychicz-
nej. Ojciec może być nieobecny wskutek śmierci, odejścia, rozwodu, choroby, pobytu 
za granicą. Psychiczna nieobecność występuje, gdy się on samoalienuje, nie intere-
suje rodziną. Jest w domu, ale nieobecny, zajęty swoim hobby, nie zainteresowany 
problemami dzieci. Zarówno chłopiec, jak i dziewczynka potrzebują ojca. Młody 
mężczyzna od ojca uczy się, co to znaczy być silnym i odpowiedzialnym, jak okazać 
kobietom szacunek, wejść w relacje z nimi, jak być dobrym ojcem. Gdy nie ma takie-
go wzorca, szuka jego substytutów na ulicy, wśród kolegów, w mediach. Te wzorce 
męskości są często negatywne. Również dziewczynka pragnie mieć ojca, aby czuć się 
kochaną przez pierwszego w jej życiu mężczyznę i wyrobić w sobie przekonanie, że 
jest warta kochania. Uczy się, że mężczyźni powinni ją kochać i szanować, jak powin-
na się do nich odnosić, a oni do niej. Ponadto problemem jest traktowanie ojca jako 
partnera matki, osobę pomagającą jej wypełnić funkcje pielęgnacyjno-wychowaw-
cze względem dzieci. Może też być zepchnięty na margines życia rodzinnego. Jest 
prezentowany dziecku jako nieudacznik, który niczego nie umie. Ojciec, który stara 
się być kumplem swoich dzieci, traci u nich autorytet. Jego zachowanie może wyni-
kać ze szlachetnych pobudek, ale skutkiem tego będzie egoizm, samowola, a nawet 
anarchia u dziecka. Efektem braku ojca jest niedostosowanie społeczne dzieci. Nie 
mają one wzorca koniecznego do identyfikacji swojego „ja”. Ojciec jest tą osobą, któ-
ra łączy świat wewnętrzny rodziny ze światem zewnętrznym. Kiedy go zabraknie, 
dziecko nie może ukształtować w sobie postaw potrzebnych do prawidłowego funk-
cjonowania w społeczeństwie. Zaburzone zostają procesy wychowawczo-kształtu-
jące. Brak ojca w rodzinie może doprowadzić do zaburzonej identyfikacji płciowej 
i nieprawidłowego rozwoju osobowości dziecka. Nieobecność ojca powoduje też w 
młodych ludziach bunt przeciwko ograniczeniom prawa, czują agresję wobec społe-
czeństwa, a następnie wobec samego siebie. Popełniają oni przestępstwa, aby roz-
ładować napięcie, pozbyć się agresji. Wzory zachowań są przekazywane z pokolenia 
na pokolenie, ale dotyczy to głównie wzorców negatywnych, tzn. przemocy, alkoho-
lizmu8. Widać więc, że rola ojca w rodzinie jest znacząca.

Dobrze funkcjonująca, niczym niezaburzona organizacja życia rodzinnego jest 
stanem pożądanym, który jednak nie zawsze udaje się osiągnąć. Zaburzenia or-

7  G. Mikołajczyk-Lerman, Kobiety i ich niepełnosprawne dzieci, „Acta Universitatis Lodziensis” 2011 nr 39, s. 75.
8  A. Olczyk, Moralność seksu w przestrzeni życia osobistego, małżeńskiego i rodzinnego, Częstochowskie 

Wydawnictwo Archidiecezjalne, Częstochowa 2016, s. 176-185.
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ganizacji życia rodzinnego mogą wynikać z różnych przyczyn, a jedną z nich jest 
niepełnosprawność. Osoba niepełnosprawna powoduje, że cała rodzina, która jest 
dynamicznym układem zaspokajającym potrzeby indywidualne jej członków oraz 
pośredniczącym pomiędzy jednostką a społeczeństwem, staje się pośrednio niepeł-
nosprawna, dysfunkcjonalna. Każda rodzina doświadcza sytuacji stresujących, ale 
rzeczywistość związana z wychowaniem dziecka z poważną dysfunkcją rozwojową 
kryje w sobie wiele specyficznych i trudnych do przewidzenia spraw. W świadomo-
ści społecznej wychowanie dziecka kojarzy się przede wszystkim z osobą matki. Od 
ojca oczekuje się bardziej aktywności społeczno-zawodowej. W związku z powyż-
szym wydaje się, że rola ojca w rodzinie wzrasta, gdy pojawia się dziecko niepełno-
sprawne. Interakcja na linii ojciec-dziecko jest niepowtarzalna i niemożliwa do zre-
alizowania przez matkę. Warto pamiętać, że u ojców proces nabywania tożsamości 
rodzicielskiej jest w większym stopniu niż u matek uzależniony od tego, czy dziecko 
spełnia ich oczekiwania i wyobrażenia. Można zatem przypuszczać, że ojcowie bar-
dziej niż matki będą doświadczać poczucia rozczarowania i zawodu. Ojcostwo to 
wartość podlegająca ocenie społecznej, a bycie ojcem to powód do dumy i możli-
wość realizowania siebie. Trudne ojcostwo generuje emocje negatywne i uruchamia 
mechanizmy obronne, staje się przyczyną rozlicznych zaburzeń w funkcjonowaniu 
osobistym, rodzinnym i zawodowym. Przejawami tego stanu są takie reakcje jak: 
zamykanie się w świecie własnych spraw, izolowanie od dziecka i rodziny, brak za-
interesowania kontaktem z dzieckiem, utrata więzi małżeńskiej. Są takie sfery funk-
cjonowania rodziców, w których ojcowie doświadczają silniejszego stresu związa-
nego z wychowaniem dziecka niż matka. W naszej kulturze słabość może okazywać 
kobieta, kobiecie też bardziej przystoi opieka nad dzieckiem. Wobec takich wzorców 
kulturowych ojcom trudniej jest odreagować przeżywane napięcia, a sposobem na 
radzenie sobie z problemami są mechanizmy wypierania i zaprzeczania. Wiąże się 
z tym ryzyko, że w rzeczywistości nie rozwiązują oni w ogóle swoich problemów a 
przez to mają trudniejszą sytuację rozwojową niż ojcowie dzieci zdrowych9.

Zakończenie
Współcześnie coraz częściej zwraca się uwagę na kwestię ojcostwa. Wiele miejsca 

poświęca się w literaturze błędom, jakie popełniają ojcowie. Jednak wielu autorów 
podkreśla rolę i istotność obecności ojca w procesie wychowania dziecka, a przede 
wszystkim dziecka niepełnosprawnego. Postawy rodzicielskie ojców w rodzinach z 
dzieckiem niepełnosprawnym mogą być różnorodne, gdyż są warunkowane wielo-
ma czynnikami takimi jak: wiek ojca i dziecka, sytuacja rodzinna, struktura rodziny, 
typ niepełnosprawności dziecka. Bardzo ważnym czynnikiem dla rozwoju dziecka 
jest dobre samopoczucie psychiczne jego rodziców. Rodzicie, którzy są wyczerpani, 
zmęczeni są bardziej rozdrażnieni, a to wpływa na jakość opieki. Wynika z tego, że 
ważne jest zarówno to, co się dzieje w całej rodzinie, jak i samopoczucie każdego jej 
członka. Analizując sytuację rodziny, roli matki i ojca dziecka z niepełnosprawnością 
można dojść do wniosku, że wiele z przyjmowanych ról jest uzależniona kulturowo. 
Od mężczyzny, jako ojca rodziny oczekuje się zapewnienia bytu finansowego, opar-
cia i siły. Matka ma być opiekunką, która często rezygnuje z pracy zawodowej, aby 

9  Ż. Stelter, Rodzina z dzieckiem niesprawnym intelektualnie jako wartość [w:] B. Harwas-Napierała (red.), Rodzi-
na jako wartość w rozwoju człowieka, Wyd. UAM, Poznań 2009, s. 319-321.
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zająć się pielęgnacją dziecka. Jednak nie zawsze tak to wygląda. Rodzicie opiekujący 
się dzieckiem niepełnosprawnym powinni móc korzystać z różnego rodzaju wspar-
cia psychologicznego i terapeutycznego. 

Streszczenie:
Rodzina otrzymująca diagnozę dotyczącą niepełnosprawności musi poradzić so-

bie z akceptacją inności dziecka oraz zaakceptowaniem zmian, jakie zajdą w funkcjo-
nowaniu ich rodziny.Obecność ojca w rodzinie jest szczególna, gdy rodzi się dziecko 
z niepełnosprawnością. Nowa rola może ona być trudna emocjonalnie, ponieważ 
stawia przed nim wiele zadań jak i wyzwań. W artykule zostały omówione badania 
jak i poruszana została kwestia napotykanych trudności. 

Słowa klucze: ojcostwo, dziecko z niepełnosprawnością, rodzina, rola ojca

Summary: 
The role of the father in the life of a disabled child
A family that receiving a diagnosis of disability must accepting the child’s diffe-

rence and taking changes that will take place in the functioning of the family. The 
presence of the father in the family is special when a disabled child is born. The new 
role can be emotionally difficult because it makes them many tasks and challenges. 
The article discusses the research and the problems encountered. 

Keywords: fatherhood, disabled child, family, role of the father
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Wstęp
Obecnie środowisko naznaczone jest różnymi trendami, światopoglądami pod-

ważającymi tradycyjne wartości ludzkie, którymi są „małżeństwo, rodzina, ojcostwo 
i macierzyństwo”1. Kryzys ojcostwa wpływa na realizację modelu ojcostwa2. Przeja-
wia się on na trzech płaszczyznach: społecznej, rodzinnej oraz religijnej3. Zdaniem J. 
Pulikowskiego „W naszej kulturze nie funkcjonuje żaden pełny ideał męskości, ideał 
ojcostwa”4. Stąd też warto spojrzeć na przyczyny oraz przejawy kryzysu ojcostwa, by 
ukazać rolę współczesnego ojca i odpowiedni charakter.

W ostatnich latach rodzina przeżywa głęboki kryzys. W coraz większym stopniu 
narażona jest na niebezpieczeństwa. Występują one nie tylko w środowisku rodzin-
nym, ale i pozarodzinnym5. Istotnym elementem, towarzyszącym kryzysowi rodziny, 
jest omawiany poniżej kryzys ojcostwa. Niespełnione ojcostwo jest główną przyczy-
ną braku poczucia szczęścia w życiu mężczyzny6. Obecny kryzys rodziny „łączy się 
w znacznej mierze z zakwestionowaniem roli, jaką powinien w rodzinie odgrywać 
mąż i ojciec”7. Stąd też nasuwają się pytania: jakie jest współczesne ojcostwo? Jacy 
są ojcowie, czego się od nich oczekuje? Jakie są główne przyczyny kryzysu ojcostwa? 

1  A. Yastremskyy, Odpowiedzialne ojcostwo odpowiedzią na kryzys rodziny, „Studia Leopoliensia”, 2016, nr 
9, s. 295. 

2  A. Skreczko, B. Bassa, Z. Struzik, Rodzina i rodzicielstwo między tradycją a współczesnością, Warszawa 
2014, s. 193.

3  M. Gębka, Trzy pytania o kryzys ojcostwa, „Roczniki Socjologii Rodziny”, s. 2006, nr 17, s. 119.
4  J. Pulikowski, Warto być ojcem. Najważniejsza kariera mężczyzny, Poznań 1999, s. 54.
5  D. Ruszkiewicz, Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie samotnego ojca, Toruń 2005, s. 28.
6  J. Pulikowski, Czy w dzisiejszych czasach warto być ojcem?, [w:] D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa, 

Lublin 2001, s. 95.
7  A. Więcławska, Ojcostwo w świecie współczesnym, „Pedagogika Christiana”, 2009, nr 2/24, s. 214.
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1. Pojęcie ojcostwa
Podejmując tematykę ojca i ojcostwa należy zaznaczyć, że terminy te są 

definiowane w różny sposób. Niektórzy naukowcy, w tym B. Mierzwiński, zauwa-
żają iż „są to kategorie pojęciowe trudne do zdefiniowania, ponieważ zawierają w 
sobie wiele złożonych aspektów”8. Inni z kolei wskazują, że pojęcia ojciec i ojcostwo 
są zrozumiałe dla wszystkich i nie wymagają wyjaśnień.

Rozwój znaczenia słowa ojciec przedstawił B. Walczak, jak podaje „w świadomo-
ści użytkowników polszczyzny posługujących się wyrazem ojciec na pierwszy plan 
wybijały się dwa składniki jego pierwotnego znaczenia: uprzedniość pokoleniowa 
(i stąd znaczenie przodek, protoplasta) oraz swego rodzaju moc kreacyjna (i stąd 
znaczenie twórca, inicjator, założyciel, wynalazca, autor)”9. Można zatem przedsta-
wić wizerunek ojca. Ojciec to dawca życia, troskliwy i kochający opiekun. To osoba 
mądra i doświadczona, która wie, gdzie leży dobro dziecka. W oddziaływaniu wy-
chowawczym dla jego dobra ucieka czasami do surowości i kar. A ze strony dzieci 
oczekuje się posłuszeństwa, szacunku, wzajemnej miłości oraz opieki w starości. 
Według B, Dunaj ojciec określany jest jako „mężczyzna, który ma własne dziecko lub 
dzieci i podejmuje rzeczywiste role, które ma do spełnienia w rodzinie”10. Z kolei w 
znaczeniu prawnym mężczyzna staje się ojcem w momencie narodzin dziecka.

Zdaniem J. McDowell, N. Wakefield wyjaśniając pojęcie ojciec, czynią to w sposób 
opisowy. „Ojciec – to ktoś obecny na co dzień, ktoś, kogo obecność bardzo cieszy. Jest 
pierwszą osobą, do której biegnie się w niebezpieczeństwie, znajomym i bezpiecz-
nym schronieniem – to ktoś, u kogo, niczym w bezpiecznej przystani, dziecko może 
w każdej chwili schronić się przed niebezpieczeństwem. Jest bliskim i serdecznym 
przyjacielem, radosnym towarzyszem, oparciem w trudnościach. Ojciec to przewod-
nik i doradca dziecka, to ktoś, na kim można polegać, kto niby pryzmat pokazuje 
dzieciom prawdziwy obraz świata, zawsze obecny, zawsze przebaczający i godny za-
ufania”11. Powyższe ujęcie wskazuje na pełnione przez ojca określone funkcje zwią-
zane z opieką, ale również mówią o potrzebie istnienia głębokiej więzi rodzinnej 
pomiędzy ojcem a dzieckiem.

Podobne podejście prezentuje M. Braun-Gałkowska. Autorka pojęcie ojca łączu 
z pełnionymi przez niego czynnościami w rodzinie, które zdaniem M. Braun – Gał-
kowskiej prawdziwy ojciec powinien pełnić. Jak podaje „Być ojcem to od początku 
umieszczać dziecko w kontekście społecznym (…). Być ojcem to umożliwić dziecku 
określenie swojej płci i roli w życiu (…). Być ojcem więc, to może stawiać wymaga-
nia, podprowadzać pod zadania coraz trudniejsze, ale jednocześnie umożliwiać ich 
realizację przez stałą życzliwą bliskość. Ta bliskość ojca daje odwagę do podejmowa-
nia prób coraz trudniejszych, do odejść coraz dalszych, aż wreszcie opuści człowiek 
ojca i matkę”12. Autorka mów o roli ojca, o jego początku, a więc momencie narodzin 
dziecka, jego kolejnych okresach życia, aż do chwili jego usamodzielnienia się. 

Z terminem ojciec wiąże się również pojęcie ojcostwa. Ich główna różnica polega 
na tym, że pojęcie ojca to nic innego jak stan czy fakt bycia nim. Z kolei ojcostwo 

8  T. Sosnowski, Pedagogiczny model ojcostwa – konstrukt teoretyczny, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, 
praktyka”, 2014, nr 13(3), s.58.

9  Tamże.
10  Tamże.
11  Słownik języka polskiego, t. 5, Warszawa 1963, s. 894.
12  M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, Lublin 2008, s. 172.
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łączy się z czynnościami podejmowanymi przez mężczyzn w procesie wychowania 
dziecka w rodzinie, działań materialnych, opiekuńczych, kulturalnych itp. Zdaniem 
J. Witczak ojcostwo jest procesem „nie mniej ważnym w wychowaniu rodzinnym niż 
macierzyństwo”13. Jak podaje „Ojcostwo (…) jest nie mniej trudne niż dobre macie-
rzyństwo. Być bowiem współczesnym, dojrzałym ojcem – oznacza posiąść umiejęt-
ność poważnego przeorientowania swojego dotychczasowego życia (…) i ciągłego 
czuwania nad tym, aby towarzysząc wzrostowi i rozwojowi dziecka, nie zapomnieć 
o konieczności własnego wraz z nim dorastania”14. 

W literaturze przedmiotu termin ojcostwo przedstawione jest również jako zwią-
zek pomiędzy różnymi osobami, odniesienie na linii: ojciec – dziecko, ojciec – matka. 
Jest to podejście relacyjne, co oznacza, że są to relacje pomiędzy ojcem a dzieckiem, 
jak również relacje między ojcem a matką, które to zapoczątkowały życie dziecka. Jak 
słusznie zauważa T. Sosnowski „działania ojcowskie przebiegają w określonym kon-
tekście społecznym, a samo ojcostwo jest procesem, a nie momentem w życiu męż-
czyzny”15. Autor mówi o potrzebie postrzegania ojcostwa jako „procesu, nie tylko krót-
kiego epizodu w życiu mężczyzny”16. Mówi również o zaangażowaniu mężczyzny w 
życiu rodzinnym. W tym kontekście nie ma znaczenie wiek dzieci. Bowiem na każdym 
etapie życia rodzinnego ojciec spełnienia określone funkcje względem dzieci i żony. 

2. Przyczyny i przejawy kryzysu ojcostwa
M. Cembala mówi o kulturowych przyczynach kryzysu ojcostwa. Zalicza się do 

nich m.in. „zmianę modelu rodziny z patriarchalnego na matriarchalny (…) podwa-
żanie tradycyjnego pojęcia rodziny przez ruch feministyczny, obojętność społeczeń-
stwa wobec szerzenia się trendów homoseksualnych, a także propagowanie w me-
diach rozwiązłości seksualnej”17. Ojcostwu zdaniem autora zagraża również promo-
wanie wygodnego stylu życia. Uważa się ją często za najważniejszą czynność życia, 
realizowaną kosztem ludzkiego istnienia18.

Tożsamość mężczyzny zagrożona jest również przez szerzącą się tolerancję dla 
antykoncepcji oraz aborcji. Przy takim podejściu „poczęcie dziecka nie jest odbie-
rane już jako „dar”, ale jako nieszczęście nazywane „wpadką” lub „chorobą” – jak 
czasem określa się ciążę”19. Tutaj płodność mężczyzny zdaniem M. Cembala oznacza 
zagrożenie dla kobiety20. Od strony psychologicznej oraz moralnej mówimy o „zwol-
nieniu mężczyzny z odpowiedzialności za siebie, swoją płodność i życie seksualne”21. 

Do innych przejawów kryzysu ojcostwa o których warto wspomnieć zalicza się: 
brak męskiego oraz ojcowskiego autorytetu, brak rozumienia roli ojca wynikająca z 
utraty tych tradycyjnych zadań. Kryzys wynika również z nieobecności ojca – zarówno 
fizycznej, jak i psychicznej, z braku wzorców męskich oraz ojcowskich w procesie wy-

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

14  J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Warszawa 1987, s. 26.
15  T. Sosnowski, Pedagogiczny model ojcostwa – konstrukt teoretyczny…, s. 59.
16  Tamże.
17  A. Yastremskyy, Odpowiedzialne ojcostwo odpowiedzią na kryzys rodziny, „Studia Leopoliensia”, 2016, nr 

9, s. 295-296.
18  M. Cembala, Odpowiedzialne ojcostwo, Lublin 2014, s. 28 – 33.
19  A. Yastremskyy, Odpowiedzialne ojcostwo odpowiedzią na kryzys…, s. 296.
20  M. Cembala, Odpowiedzialne ojcostwo…, s. 18 – 19.
21  A. Yastremskyy, Odpowiedzialne ojcostwo odpowiedzią na kryzys rodziny…, s. 296.
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chowania, z podważania roli ojca, z powodu stosowaniem antykoncepcji22.
Dodatkowo często występująca niedojrzałość psychiczna i społeczna, przeja-

wiająca się nieodpowiedzialnością w relacjach małżeńskich i rodzinnych23.
Zdaniem M. Cembala jedną z istotnych przyczyn kryzysu rodziny jest brak obec-

ności rodziców w opiece nad dzieckiem24. Autor mówi o naturalnej potrzebie wzra-
stania oraz wychowania w pełnej rodzinie. To w niej dziecko zdobywa wiedzę, do-
świadczenie, uczy się życia, jak również określa własną tożsamość25. Jak podkreśla: 
„kryzys rodziny – według autora łączy się z kryzysem ojcostwa i męskości”26. Nega-
tywne skutki braku ojca w wychowaniu nabierają większego znaczenia, gdy weź-
miemy pod uwagę jego rolę w wychowaniu synów i córek27. Według badań „tylko, co 
10-ty mężczyzna pozbawiony w dzieciństwie ojca lub możliwości obcowania z nim 
przystosowuje się do życia w małżeństwie”28. Nieobecność ojca bądź też niewła-
ściwe pełnienie przez niego roli rodzicielskiej i ojcowskiej wpisuje się również w 
przyczyny trudności córek do pełnienia roli macierzyńskiej. Dziewczęta pochodzą-
ce z niepełnych rodzin wcześniej interesują się relacjami seksualnymi, wcześniej 
również rozpoczynają życie płciowe, skarżą się również na zaburzenia kobiecości29.

Brak ojca z powodu rozwodu czy nieuznania dziecka za własne, wyzwala u 
dziecka uczucie złości, niepokoju i winy. Taki stan doprowadzić może dziecko do 
załamania duchowego. Dziecko dodatkowo postrzegać będzie Boga przez wizerun-
ku swojego ojca. Jeśli jest on negatywny, to trudno jest mu oddzielić te dwa obrazy, 
obraz ojca i Boga Ojca30. W Polsce „ponad pół miliona dzieci wychowuje się bez 
ojca”31. Jak podaje J. Goleń: „Nie brakuje również dzieci, których ojcowie uchylili się 
od odpowiedzialności rodzicielskiej jeszcze przed ich narodzinami, pozostawiając 
obowiązek wychowania samotnej matce. Trudno oszacować skalę takich sytuacji 
rodzinnych, w których ojciec, choć fizycznie obecny nie angażuje się w budowa-
nie pozytywnych więzi z dzieckiem, stawiając na pierwszym miejscu pracę, życie 
towarzyskie, czy własny rozwój. Źródłem głębokich zranień współczesnych dzieci 
jest również alkoholizm, czy narkomania ojca powiązana często ze stosowaniem 
wobec nich przemocy psychicznej i fizycznej”32. W związku z powyższym, dla dzieci 
i młodzieży to rówieśnicy są najczęściej osobami godnymi zaufania – ponad 60%, 
kolejno matka ok. 20%, ojca zaś zaledwie 2%33. Sytuacja ta przekłada się na życie w 
rodzinie, na ojcostwo.

3. Ważność osoby ojca w rodzinie a jego brak
Według tradycyjnego paradygmatu ojcostwa, mężczyzna panował nad wszyst-

22  M. Gębka, Trzy pytania o kryzys ojcostwa, „Roczniki Socjologii Rodziny”, 2006, nr 17, s. 125 – 129.
23  S. Steuden, Osobowościowe uwarunkowania niepowodzenia w małżeństwie, [w:] Małżeństwo – przymierze 

miłości, J. Misiurek, W. Słomka (red.), Lublin 1995, s. 206 – 207.
24  M. Cembala, Odpowiedzialne ojcostwo, Lublin 2014, s. 9.
25  Tamże, s. 10.
26  A. Yastremskyy, Odpowiedzialne ojcostwo odpowiedzią na kryzys rodziny…, s. 297.
27  M. Cembala, Odpowiedzialne ojcostwo…, s. 11 – 14.
28  A. Yastremskyy, Odpowiedzialne ojcostwo odpowiedzią na kryzys rodziny…, s. 297.
29  M. Wolicki, Dysfunkcjonalność rodziny a nieprzystosowanie dzieci, „Katecheta”, 1995, nr 3, s. 180 – 188.
30  M. Cembala, Odpowiedzialne ojcostwo, Lublin 2014, s. 14 – 15.
31  A. Yastremskyy, Odpowiedzialne ojcostwo odpowiedzią na kryzys rodziny…, s. 297.
32 Tamże.
33  Tamże, s. 297 – 298.
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kim, realizował się w typowo męskich dziedzinach. Kobiety z kolei miały o wiele 
niższą pozycję. Do nich należało rodzenie dzieci, opieka nad nimi oraz prowadze-
niem domu. To bowiem uważano za mniej odpowiedzialne zadania. Na taki podział 
wpływ miała głównie filozofia grecka oraz religia judeochrześcijańska. Chłopiec to 
gwarancja uprzywilejowanej pozycji w społeczeństwie. Stwierdzono również, że 
męskość jest raz na zawsze ustalona, wynika z biologii34.

W tradycyjnej rodzinie każdy pełnił określone funkcję, miał swój zakres praw 
oraz obowiązków. W chłopskiej rodzinie istniał podział na czynności męskie i ko-
biece. Jak podaje A. Więcławska ”Mąż oczywiście dominował nad żoną i dziećmi. Ko-
bieta oprócz zajmowania się wszystkimi pracami domowymi musiała jeszcze poma-
gać mężowi w gospodarstwie. Mąż wykonywał najcięższe prace, a także wyznaczał 
prace poszczególnym członkom rodziny i nadzorował je. Żona oraz dzieci musieli 
być mu posłuszni oraz zgadzać się z jego wolą. Jego rola w rodzinie była główna i 
kierownicza. Małżonkowie mieli wzajemny obowiązek wierności i dbałości o siebie, 
ponadto mężczyzna musiał uwalniać kobiety od ciężkich prac”35. Małżeństwo trady-
cyjne kojarzone było ze wspólnym interesem. To trwały i stały związek, o charakte-
rze instytucji, panowały w niej czysto materialno – rzeczowe stosunki.

Ważniejszy był bowiem dla nich aspekt ekonomiczny niż jakiekolwiek uczucie. 
Dzieci kojarzone były z siłą roboczą, od najmłodszych lat pomagały w gospodar-
stwie. Wychodzono z założenia, że „im więcej dzieci, tym więcej rąk do pracy”36. Sta-
nowiły one zabezpieczenie i opiekę na starość. Były kategorią ekonomiczną, trakto-
wano je przedmiotowo. Relacje na linii ojciec – dziecko były zdystansowane, ograni-
czały się do pewnych zadań do wykonania w domu lub w gospodarstwie.

Mąż również dominował rodzinie robotniczej i inteligencko – mieszczańskiej. Był 
głową rodziny, jej żywicielem. Żona odpowiedzialna była za obowiązki domowe, a 
więc za sprzątanie, pranie, gotowanie. To ona wspierała męża, dbała o jego dobro. 
Podporządkowywała się mężowi, ale była również pracowita oraz troskliwa. Matka 
sprawowała opiekę nad dziećmi, wychowywała je zgodnie z tradycją. Obdarzała je 
miłością, zaspokajała potrzeby psychiczne i fizyczne, oraz zapewniała bezpieczeń-
stwo. Mąż z kolei pracował, utrzymywał rodzinę. Jak czytamy u A. Więcławskiej „po-
winien mieć dobry zawód lub pracę i być pracowity oraz zaradny, a także powinien 
być ojcem, który dba o rodzinę. Był również konsekwentny i stanowczy oraz utrzy-
mywał dyscyplinę wśród dzieci, czyli egzekwował przestrzeganie pewnych zasad. 
Wprowadzał on także dzieci w świat wartości i norm społecznych. W jego rolę była 
wpisana władza i autorytet oraz podejmowanie najważniejszych decyzji dotyczą-
cych wychowania dzieci oraz życia rodzinnego, a także pracowitość, czyli właściwie 
ciężka praca dla zapewnienia bytu rodzinie”37. W rodzinie tej dziecko miało większą 
wartość niż w rodzinie chłopskiej. Troszczono się o niego, przypisywano mu więcej 
praw, rodzice dbali o jego potrzeby oraz wykształcenie38.

Współcześnie większość mężczyzn wpisuje się w model biernego, nieobecnego 

34  K. Arcimowicz, Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda. Fałsz. Stereotyp, Gdańsk 2003, s. 55 – 56. 
35  A. Więcławska, Ojcostwo w świecie współczesnym, „Pedagogika Christiana”, 2009, nr 2/24, s. 215.
36  Tamże.
37  Tamże.
38  D. Gębuś, Rodzina. Tak, ale jaka?, Warszawa 2006, s. 23.
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ojca. Społeczeństwo nie docenia roli. Ojciec zdaniem ich zapewnia zaplecze mate-
rialne, odpowiada za gospodarstwo domowe, wyżywienie czy ubranie dzieci. Dwie 
wojny światowe, o których mówi J. Augustyn: kryzys ekonomiczny i walczący femi-
nizm przyczyniają się do tego, iż współczesne ojcostwo jest zagrożone. Mowa jest tu 
o środkach antykoncepcyjnych, mediach, trendach39. Współczesny kryzys ojcostwa 
znacząco wpłynął na zmianę roli i obrazu mężczyzny. Z ojca wszechwładnego stał się 
ojcem zdystansowanym. Nie przypisuje się mu władzę, nie jest aktywnym partnerem. 
W praktyce ojcostwo to nie jest powiązane z wielkim wysiłkiem, zaangażowaniem40.

Co ważne, każde dziecko potrzebuje ojca, potrzebuje jego miłości. Potwierdze-
niem tego faktu są błędy wychowania, w których to zabrakło ojca, zarówno w spo-
sób zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Mówimy tu zarówno o błędach dotyczących rela-
cji z córkami i synami. Niemniej jednak najbardziej odczuwają je młodzi mężczyźni41. 
Jedną z konsekwencji braku ojca w życiu syna jest „stopniowa utrata przez młodych 
mężczyzn umiejętności kontrolowania poziomu swojej agresji oraz jej właściwego 
ukierunkowania”42. Proces zanikania roli ojca oznacza więc zerwanie tego antropo-
logicznego związku pomiędzy człowiekiem a wcześniejszą męską kulturą43.

Jak słusznie zauważa H. Bullinger ojciec kocha dziecko inaczej niż matka. Oferu-
je mu to czego nie może dać kobieta44. Ogromnym ułatwieniem w osiągnięciu peł-
nego rozwoju jest obecność ojca w domu. Mowa jest tu o obecności ojca ”zarówno 
jako konkretnej osoby, jak też jako ojcowskiego pierwiastka, którego istotne zna-
czenie powinno być przez społeczeństwo uznane”45. Gdy ojciec zostaje odepchnię-
ty, wówczas pełny rozwój osobowości jednostki jest uzyskany z wielkim trudem. 
Zdaniem H. Bullinger „społeczeństwo potrzebuje autentycznych ojców. Bez uzna-
nia roli ojca mężczyźni nie mają żadnej motywacji do włączania się we wspólnotę 
społeczną jako świadomi swej odpowiedzialności obywatele, do konstruktywnego 
wykorzystywania swoich zdolności dla dobra ogółu i opanowania agresji, uczynie-
nia czegoś dla przyszłego pokolenia46.

4. Kategorie wadliwych ojców
Zdaniem S. Biddulph współcześnie mamy do czynienia z dawnymi wzorcami roli 

ojca. To one „ograniczają możliwości realizowania współczesnego wzorca ojcostwa i 
negocjowania jego wymiaru”47. Autor mówi o czterech kategoriach wadliwych ojców 
z przeszłości:

Niedoszły król
Ojciec krytyczny
Ojciec bierny

39  J. Augustyn, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków 2003, s. 22.
40  Tamże, s. 20 – 21.
41  J. Nagórny, Posłannictwo ojca w kontekście współczesności, [w:] D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa, 

Lublin 2001,s. 76.
42  A. Więcławska, Ojcostwo w świecie współczesnym, „Pedagogika Christiana”, 2009, nr 2/24, s. 216.
43  C. Rise, Ojciec. Niezgoda na nieobecność, Kielce 2005, s. 57.
44  H. Bullinger, Mężczyzna czy ojciec, Warszawa 1997, s. 188.
45  A. Więcławska, Ojcostwo w świecie współczesnym…, s. 217.
46  Tamże.
47  Tamże, s. 219.
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Ojciec nieobecny48.
Pierwsza kategoria, o której mówi – niedoszły król to „mężczyzna pracujący przez 

cały dzień, który wracał, zasiadał w fotelu i rządził wszystkimi. Żonę traktował jak 
służącą, a dzieci nie słuchał”49. Członkowie rodziny są jemu poddani, usługiwali mu, 
nie chcą przeszkadzać. Matki straszą ojcem dzieci, gdyż jego rola ograniczała się do 
karania bądź ułaskawiania. Jest to tak zwany król domostwa.

Druga kategoria to ojciec krytyczny. To ojciec ciągle zły i sfrustrowany, szuka 
dziury w całym, upokarza innych. Dodatkowo „nie jest on świadomy, jak krzywdzi 
swoich bliskich, wydaje mu się, że pomaga, a niestety domownicy go nienawidzą, 
bo nie daje nic dobrego”50. Rozładowuje swoje emocje, niepowodzenie i problemy 
przekazuje na rodzinie. Ciągle upokarza innych, jest sfrustrowany.

Kolejna kategoria – ojciec bierny. Władzę przekazuje żonie, rezygnuje ze swo-
ich obowiązków, brakuje mu charakteru. Całymi dniami przesiaduje w warsztacie, 
przed telewizorem, z książką. Ojciec ten jest znienawidzony przez dzieci, zwłaszcza 
przez synów. Wszystkim w koło ustępuje, czasem jedynie traci panowanie nad sobą, 
narzeka. Można stwierdzić, że nigdy go nie było.

Ostatnia kategoria to ojciec nieobecny. Jest silny, kompetentny, lecz poza domem 
oraz rodziną. Ciągle jest w pracy, pilnuje kariery. To człowiek mocno zaangażowany, 
pochłonięty pracą. Od rana do wieczora jest nią zajęty. Na co dzień jest życzliwy i 
miły dla swojej rodziny, zaspokaja jego potrzeby materialne. Niemniej jednak nie 
przekazuje im wartości, nie spędza z nimi za wiele czasu, jest im obcy.

5. Nieobecność fizyczna i psychiczna ojca
W literaturze przedmiotu czytamy, iż ojciec może być nieobecny na dwa sposoby: 

fizycznie i psychicznie. Według badań „co siódma rodzina jest niepełna i dzieci wy-
chowuje tylko matka. Kilkanaście procent wychowuje się bez ojca”51.

Przyczyn fizycznej nieobecności jest wiele. Niezawinione to przykładowo śmierć 
ojca. Zawinione wówczas wtedy, gdy kobieta chce mieć dziecko, będąc panną, po to, 
żeby mieć kogoś dla siebie, żeby mieć coś własnego, co daje jej sens życia, i nie oglą-
dając się na konsekwencje dla dziecka, rodzi dziecko bez ojca”52. Zawinione również 
wtedy, gdy ojciec ma dziecko ale nim się nie przejmuje. Jest on nieobecny, nawet jeśli 
płaci alimenty i sporadycznie odwiedza. Przyczyn jest wiele, lecz skutki są podobne 
– w domu brakuje ojca.

Sytuacja ta jest niekorzystna dla wszystkich osób, zwłaszcza dla dziecka. Dziec-
ko traci jedną z dwóch najważniejszych dla niego osób. Ojciec traci szansę rozwoju. 
Matka zaś czuje się samotna, nieszczęśliwa. Często matki te są nadopiekuńcze, nie 
umieją dać dziecku wolności.

Oprócz omawianej wyżej nieobecności fizycznej ojca występuje jeszcze nieobec-
ność psychiczna. Według badań pojawia się ona częstsza niż nieobecność fizyczna. 
Są bowiem ojcowie, którzy żyją w rodzinie, ale w sposób psychicznie są nieobecni. 
Jest wiele jego powodów. Pierwszym z nich jest sztywny podział ról, a więc matka 

48  S. Biddulph, Męskość – nowe spojrzenie, Poznań 2004, s. 83-84.
49  A. Więcławska, Ojcostwo w świecie współczesnym…, s. 219.
50  Tamże.
51  Tamże.
52  Tamże.
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opiekuje się dziećmi, a ojciec zarabia. Wychodzi rano, wraca wieczorem. Z ojcem 
nie ma kontaktu. Jeśli zaczyna pełnić swoją rolę, nie potrafi z nimi rozmawiać. W tej 
sytuacji dzieci nie mają ojca. Ojciec, co prawda kształtuje właściwości, na przykład 
przedsiębiorczość, lecz nie rozwija tak ważnych cech jak czułość, cierpliwość. Nie-
obecność psychiczna, o której mowa, niekorzystna jest dla wszystkich domowników.

Nieobecność psychiczna może wynikać także z błędu w interakcji pomiędzy rodzi-
cami. Zdarza się, że żona decyduje wszystkim. Mąż nie czuje się wówczas potrzebny, 
dystansuje się. Nieobecność ta może również wynikać z jego woli, z błędów porozu-
miewania się małżonków. Ojciec wówczas jest obecny, lecz oboje z nich nie umieją 
rozwiązać problemu, rośnie wśród nich obcość, która często prowadzi do rozwodu.

Wnioski
Współcześnie ojcostwo przeżywa głęboki kryzys. Wypływa on jednak nie tyle z 

postaw i zachowań mężczyzn co z kryzysu małżeństwa oraz rodziny. Wielu ojców za-
gubiło się w wypełnianiu swojej roli, nie mniej jednak nie zatracili jeszcze pragnienia 
posiadania oraz wychowania dzieci. Umarł bowiem jedynie pewien model ojcostwa. 
Jak słusznie zauważa A. Więcławska ”nie jest to już silny autorytet pana rodziny i nie-
podlegająca dyskusji wyrocznia”53. Analizując dziś kryzys rodziny a także ojcostwa, 
należy stwierdzić, iż główną jego przyczyną jest „kryzys współczesnego człowieka”54.

Ocalenie rodziny możliwe jest wyłącznie przez odnowę ojcostwa, a więc „powrót 
do wzorca czy stworzenie nowego człowieka i nowych relacji damsko – męskich, 
dających szczęście”55. Obecnie nie istnieje żaden gotowy do akceptacji wzorzec oj-
costwa. Człowieka kształtuje bowiem wychowanie oraz samowychowanie. Należy 
wypracować u młodych chłopców zainteresowanie, fascynację, by zapragnęli być 
ojcami, by zapragnęli zrobić karierę ojca.

Streszczenie:
Współcześnie ojcostwo przeżywa głęboki kryzys. Wypływa on jednak nie tyle z 

postaw i zachowań mężczyzn co z kryzysu małżeństwa oraz rodziny. Wielu ojców 
zagubiło się w wypełnianiu swojej roli, nie mniej jednak nie zatracili jeszcze pra-
gnienia posiadania oraz wychowania dzieci. Umarł bowiem jedynie pewien model 
ojcostwa. Czym zatem jest ojcostwo? Jakie są główne przyczyny kryzysu ojcostwa? 
Niniejszy artykuł porusza kwestie kryzysu ojcostwa. Definiuje termin ojcostwa. 
Przedstawia przyczyny i przejawy kryzysu ojcostwa. Mówi o ważności jego osoby 
rodzinie, o jego braku. Opisuje nieobecność fizyczną i psychiczną.

Słowa kluczowe: ojcostwo, rodzina, nieobecność ojca, kryzys ojcostwa

Summary:
Absence and devaluation of the father’s image as a symptom of a paternity crisis
Today, fatherhood is going through a deepcrisis. However, it results not so much 

from the attitudes and behavior of men as from the crisis of marriage and family. 
Many fathers have lost their role in fulfilling their role, but they have not yetlost their 
desire to have and raise children. For only a certain model of fatherhood Has died. 

53  A. Więcławska, Ojcostwo w świecie współczesnym, „Pedagogika Christiana”, 2009, nr 2/24, s. 223.
54  Tamże.
55  Tamże, s. 227. 
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Sow hatis fatherhood? What are the main causes of the pater nity crisis?
This article addresses the issue of the pater nity crisis. Defines the term pater 

nity. It presents the causes and symptoms of the pater nity crisis.It talks about the 
importance of his person to his family, about his absence. It describes the physical 
and mental absence.

Keywords: fatherhood, family, father’s absence, fatherhood crisis
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Wstęp
O tym, jak ważny w wychowaniu dziecka jest ojciec powstało wiele publikacji, 

zrealizowano też wiele badań naukowych. W zdecydowanej większości ich przekaz 
i wnioski są jednoznaczne – rola ojca, choć odmienna od roli matki, jest niezwykle 
ważna na każdym z etapów rozwoju dziecka. Cześć relacji tato-dziecko można okre-
ślić mianem wzorowych lub bardzo dobrych, jednak są też takie, które wymagają 
pracy i uwrażliwienia na potrzeby dziecka. W niniejszym artykule zostały zaprezen-
towane wyniki badań własnych, zrealizowanych na grupach w mediach społeczno-
ściowych, zrzeszających mamy małych dzieci (w wieku od 0 miesięcy do 3 lat). Część 
wypowiedzi respondentów można określić mianem swoistego świadectwa. 

1. Potrzeby młodszych dzieci
Potrzeby małych dzieci nie wiążą się jedynie z zaspokojeniem podstawowych 

potrzeb bytowych, takich jak zaspokojenie głodu i pragnienia, zmiana pieluszki, za-
pewnienie fizycznego ciepła. Dzieci potrzebują również zaspokojenia potrzeby bli-
skości, która w zależności od tego, czy jest to niemowlę, czy dziecko w wieku żłobko-
wym lub przedszkolnym, może być realizowana np. poprzez przytulanie, noszenie, 
okazywanie czułości, rozmowę, czytanie do snu i wiele innych czynności. Dzieci po-
trzebują także m.in. poczucia własnej autonomiczności, dziecięcej swobody i sty-
mulacji dotyczącej poznawania otaczającego świata. Warto podkreślić, że niezwykle 
istotnym elementem relacji rodzic-dziecko, w tym tata-dziecko, jest budowanie wię-
zi. Ważne, aby nie tylko mama była obecna na poszczególnych etapach rozwoju syna 
lub córki, ale także tata. Tata, który mimo swoich obowiązków, znajduje nie tylko 
czas, ale także radość z przebywania z własnym dzieckiem.

Jak zauważył Tomasz Sosnowski – „dorastanie do bycia ojcem, a co za tym idzie, 
do pełnienia przez niego roli w wychowaniu rodzinnym, jest procesem dwustron-
nym o charakterze interakcji zachodzących pomiędzy dzieckiem a ojcem. W ramach 
dorastania do ojcostwa wymienić można określone komponenty:

- ukształtowanie wrażliwości na dziecko, na jego potrzeby i możliwości rozwojowe;

Rola ojca w wychowaniu małego dziecka
– analiza badań jakościowych

Absolwentka filozofii, socjologii,  pedagogiki i dziennikarstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krako-
wie,  doktorantka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracuje w Muzeum-Zamku w Łańcucie. Interesuje się zagadnie-
niami związanymi z kreowaniem wizerunku oraz tematyką związaną z rozwojem człowieka.
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- nabywanie sposobów uaktywniania zdolności i motywacji zarówno własnych, 
jak i dziecka, w celu zdobycia doświadczeń i informacji potrzebnych w procesie wy-
chowania rodzinnego;

- rosnące zaangażowanie ojca i jego odpowiedzialność wobec swojego dziecka;
- formowanie wiedzy o rozwoju dziecka, o charakterystycznych dla danego okre-

su zmianach rozwojowych i dostosowaniu do nich własnych umiejętności”1. 
Więź zbudowana od najmłodszych lat będzie przynosić owoce w późniejszym 

czasie. Stracony czas może być trudno nadrobić. Często jest to niemożliwe. Szcze-
gólnie w przypadku rodzica nieświadomego potęgi swojej roli czy np. rodzica prze-
bywającego zagranicą. Okazyjny czas spędzony z potomkiem przypomina wtedy 
relację z gościem odwiedzającym dom, który jest w nim tylko nachwalę, by znów na 
dłuższy czas opuścić jego wnętrze. Dziecko nie zaczeka z rozwojem na rodzica, który 
na co dzień jest nieobecny w jego wychowaniu i wspólnym rozwoju, bo przecież w 
relacji rodzic-małe dziecko, rozwija się nie tylko pociecha, ale także mama i tato, 
którzy również uczą się wypełniania swojej roli, uczą się własnego dziecka i jego 
potrzeb oraz możliwości.

2. Metodologia badań jakościowych
Przedmiotem badań jakościowych była próba określenia roli ojca w wychowaniu 

małego dziecka. Z uwagi na realizację badań w trakcie trwania pandemii Covid-19, 
respondentami były kobiety – matki małych dzieci w wieku od 0 do 3 lat, zapisane 
do dwóch grup prywatnych i jednej ukrytej, znajdujących się na Facebooku. Jedna 
z grup zrzesza kobiety, które urodziły dziecko/dzieci w kwietniu 2020 r., druga w 
miesiącach od lutego do kwietnia 2020 r., trzecia – mamy kpi, czyli karmiące dzieci 
swoim ściągniętym mlekiem. Badania zostały zrealizowane na grupie 40 kobiet w 
wieku od 20 do 38 lat. 

3. Relacja ojciec - dziecko oczyma matek
Ponad połowa respondentek określiła relacje dziecko-tata jako bardzo dobre lub 

dobre. Jedna z wypowiedzi brzmiała: „Mój mąż jest zakochany w córce! Jak wraca z 
pracy to nie może się nią nacieszyć. Karmię butelką, wiec może zawsze być z małą i 
często pomimo, że wstaje do pracy, wstaje do małej, a mi każe regenerować siły na 
cały dzień. Nie spodziewałam się po nim aż takiej pomocy, bo gdy byłam w ciąży 
bywało różnie, ale teraz oszalał”2. 30-letnia Klaudyna, mama bliźniaków napisała – 
„u nas jest wspaniale. Mąż najlepiej by nie jadł, nie pił, nie chodził do pracy, tylko by 
nosił na rękach całował i wpatrywał się w nich. Kochany jest”3.

24-letnia Barbara relację swojego męża i syna opisała słowami: „Mąż zapatrzony 
w synka od pierwszej chwili. W dniu wyjścia ze szpitala dziecko dostawałam tylko 
do karmienia – dzięki temu mogłam odespać i nabrać sił. Z upływem czasu pomaga 
już trochę mniej, ale i tak dużo robi. Przebiera sam z siebie, kąpie małego, itp. Nie 
muszę go do niczego namawiać. Przez pierwsze dni miałam trudność, aby zająć się 
Stasiem – z jednej strony było mi przykro, z drugiej jestem dumna, że mąż jest takim 

1  T. Sosnowski [w:] Waligóra E., Rola ojca w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością, www.repozytorium.
umk.pl, dostęp 12.12.2020.

2  Klaudia, lat 23, badanie własne.
3  Klaudyna, lat 30, badanie własne.
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cudownym tatą. I cudownym mężem, dzięki któremu mogłam dojść do siebie”4.
Niestety 10 na 40 badanych relację ojciec – dziecko określiła jako niezadowalają-

ce, raczej złe lub złe. Dotyczyło to także osłabienia więzi mąż – żona, co przekładało 
się na postrzeganie przez mężczyzn swojej roli ojca. W jednej z grup, do których 
należały respondentki, do której zapisały się kobiety, które urodziły dzieci w prze-
dziale czasowym od lutego do kwietnia 2020 r., na 138 członkiń, aż 2 na forum dla 
członkiń grupy napisały, że są w trakcie rozprawy rozwodowej. Miało to miejsce za-
ledwie kilka miesięcy po narodzinach dziecka. 

Jedna z mam napisała, że sytuacja w związku zaczęła się psuć jeszcze w trakcie cią-
ży. W drugim przypadku problemy małżeńskie zaczęły się po narodzinach dziecka. W 
przypadku rozkładu relacji małżeńskich trudno jest jednoznacznie i w kilku słowach 
wskazać przyczynę problemów. Być może ludzie nierzadko zdają sobie sprawę z tru-
dów macierzyństwa i ojcostwa, ponieważ w mediach tradycyjnych i przede wszyst-
kim społecznościowych często przedstawia się role matki i ojca w przeidealizowa-
ny sposób. Na młodych, niedoświadczonych rodziców nierzadko narzuca się presję, 
a kolorowe, piękne zdjęcia przedstawiające na Instagramie zawsze radosne rodziny, 
nie przedstawia w pełni realnego życia. Ojcowie powinni dużo zarabiać, zajmować się 
domowymi remontami, mają być silni, nie mogą pozwolić sobie na chwilę słabości. 
Matki – te, które zajmują się domem, powinny robić to perfekcyjnie, mieć doskonałą 
figurę i codzienny nienaganny wygląd. Dopiero zderzenie z rzeczywistością pokazuje, 
jak trudno osiągnąć takie wyznaczniki. Jeśli do tego dziecko lub dzieci są bardzo wy-
magające – mają kolki, bolesne ząbkowanie, czy wysoką potrzebę bliskości lub nie po-
trafią same się bawić, a rodzic musi sprostać tej sytuacji kosztem innych codziennych 
czynności, może to burzyć obraz idealnego, choć często nierealnego rodzicielstwa. 

Nie pomaga również najbliższe otoczenie, szczególnie gdy młodzi rodzice nie 
mieszkają sami, ale z własnymi rodzicami/teściami. Działanie postronnych osób, 
skutkujące małżeńskimi sporami młodych rodziców może być zamierzone lub co 
najmniej nieprzemyślane. 

Respondentka, która określiła relacje męża i ojca jako trudne, napisała: „Jestem 
kpi (mamą karmiącą piersią inaczej – przyp. własny) prawie 4 miesiące, chciałabym 
dotrwać do pół roku, głównie ze względu na zbliżającą się operację syna (rozszczep 
wargi). Ale nie mam już siły. Od samego początku nikt mnie nie wspiera, od najbliż-
szych słyszę że po co się męczę, po co mrożę, miejsce w lodówce zajmuję... Najgorzej 
jest z mężem – ma pretensje, że dźwięk laktatora budzi go w nocy, przeszkadza w 
oglądaniu telewizji, że wciąż tylko myję butelki. Że dałabym mm (mleko modyfiko-
wane – przyp. własny), bo na pewno lepsze od mojego mleka i spokój by był. Naj-
pierw próbowałam tłumaczyć, mówić o zaletach się już nie mam sił. Tylko się już 
kłócimy, a nasza 3-letnia córka jest często świadkiem tych spięć”5. 

37-letnia Michalina napisała – „nie sądziłam, że odważę się to napisać, ale nie radzę 

4  Barbara, lat 24, badanie własne.
5  Kpi = karmienie piersią inaczej, czyli karmienie dziecka mlekiem matki, ściągniętym przy użyciu laktatora. 

Metoda jest stosowana jako alternatywa dla bezpośredniego karmienia piersią. Może być stosowana z wybo-
ru lub w sytuacji, gdy z różnych przyczyn bezpośrednie karmienie nie jest możliwe. Kpi to czynność czaso-
chłonna i pracochłonna. Przynajmniej na początku, w pierwszych tygodniach i miesiącach kpi, aby utrzymać 
laktację, zaleca się kobietom ściąganie mleka 10-12 razy na dobę, w tym również w nocy. Przeciętna sesja 
trwa około 15-20 minut. Czas należy pomnożyć razy dwa, gdy kobieta używa pojedynczego laktatora. Wię-
cej: www.mlekiem mamy.org, dostęp 02.01.2020.
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sobie. Wszystko mnie denerwuje. Nie mam fizycznie siły na ciągle noszenie dziecka. 
Marysia teraz cały czas jęczy i płacze. Nie mam zazwyczaj kiedy posprzątać, a jak mam 
wolną chwilę, to zwyczajnie mi się nie chce. Widzę, że wszyscy wkoło tylko mówią, 
że macierzyństwo takie jest i pierwszy rok jest najgorszy. Ale ja to wszystko wiem. 
Rozumiem zachowanie swojego dziecka itd. Ale nikt mnie tak naprawdę nie wspiera, 
nie przytula. Mam dość. Chciałabym usłyszeć od najbliższych, że mam prawo płakać 
i się denerwować. Mąż się na mnie obraża, bo ciągle krzyczę i mam pretensje. Ale ja 
naprawdę mam dość wszystkiego. Zaczął malować pokój przed moimi urodzinami w 
maju i do tej pory stoi rozbabrany, a my śpimy na narożniku w salonie. To typ osoby, 
której nic nie przeszkadza. Woli sobie poleżeć i pooglądać ze mną filmy mimo, że roz-
mawiamy ciągle o tym, co trzeba zrobić. Przyznaję mi racje, ale co z tego jak nic nie 
jest zrobione. On gotuje obiady. Pracuje po 12 godzin, często na noc, ale przecież ja też 
wrócę do pracy, która nie jest lekka i co? Wtedy też będzie tak samo? Ja rozmawiam, 
proszę, ale w końcu nie wytrzymuję. Niby wszyscy się tak w rodzinie kochamy, a ja na-
prawdę nie widzę zrozumienia ani wsparcia. I naprawdę mam dość. Nigdy nie usłysza-
łam, że jestem super mamą, bo jak mogę nią być skoro ciągle narzekam i się wściekam6. 

Justyna, lat 25, również zapisana do grupy mam karmiących piersią inaczej, napisa-
ła, że: „Dla mnie oczywiste jest, że dziecko ma dwoje rodziców. Mój gdyby tylko mógł 
to sam by ściągał mleko dla młodego. Często po nocy pyta się ile razy młody się budził 
i potem mnie upomina czemu go np. tylko raz go obudziłam. On często nie słyszy pła-
czu, poza tym ja się budzę od razu jak tylko syn wyda dźwięk, więc synek mało kiedy 
w ogóle w nocy płacze. Nie wyobrażam sobie jednak braku wsparcia u męża. Tylko 
dzięki niemu przetrwałam porażkę w kp (bezpośredniego karmienia piersią – przyp. 
własny) i bardzo ciężkie samopoczucie fizyczne i psychiczne po porodzie. Gdyby nie 
jego wsparcie to poważna depresja murowana. Do tej pory jak widzi, że mam gorszy 
dzień, to po pracy wymyśla że trzeba jechać po jakieś zakupy i mnie wysyła żebym 
tylko wyszła z domu i odpoczęła od dziecka. I to powinna być norma”7.

Kolejny głos – Milena, lat 30: „mój mąż nie potrafi naszej 4 miesięcznej córci pielu-
chy zmienić. Nigdy jej nie ubrał i nie nakarmił. Czasami ją mu wcisnę do pilnowania na 
30 minut żeby wejść do wanny, ale czasami muszę wyskoczyć z niej po 7. Karmienie 
piersią inaczej wspiera słowem... ale już się wypytuje kiedy skończę to nocne karmie-
nie. Śpi w innym pokoju, więc moje budziki raczej mu nie przeszkadzają. Mam nadzie-
ję, że z czasem się to zmieni, bo oddalamy się od siebie. To chyba nie tak powinno 
wyglądać”8.

28-letnia Karolina w ramach badania podzieliła się swoim trudnym świadectwem: 
„Zastanawiam się kiedy zamiast psychologa powinno się skontaktować z psychiatrą. 
Czy da się dobrać leki, które poprawią nastrój, dadzą siłę do działania. Nie ma we 
mnie poczucia szczęścia, jakby ciągle towarzyszył mi cień, podsuwający negatywne 
myśli. Nic konkretnego się nie dzieje a ja myślę tylko o tym, że nie czuję się dobrze w 
życiu, żałuję pojawienia się dzieci, bo to dla nich muszę się mobilizować, pracować 
nad sobą, jak z nimi postępować i co najważniejsze, mając dzieci i mega kredyt, nie 
jest łatwo się rozwieść. Winą za ten stan obarczam męża, chociaż wina zawsze leży 
po obu stronach. Nie umie rozmawiać, kłótnia to k** co drugie słowo, udowadnianie 

6  Michalina, lat 37, badanie własne.
7  Justyna, lat 25, badanie własne.
8  Milena, lat 30.
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że bez niego nie dam sobie rady, uważa się za lepszego bo pracuje, mądrzejszego, o 
czym wyraźnie mówi. Nasz związek zniszczyło bycie rodzicami. Dzieci w przedszko-
lu, to jest spokój, wracają i się zaczyna. Wciska w nie słodycze (grzebie nawet w ko-
szu na śmieci, bo wie, że je wyrzucam), telewizor jest wyłączony tylko kiedy jestem 
sama z dziećmi. Mąż chciałby „grzecznych” i posłusznych bez wysiłku z jego strony. 
Na ich złość reaguje jeszcze większą złością. Dzieci zaczynają już mówić, że mamie 
to można wszystko powiedzieć, że rozumiem, a tata nie. Mąż nieustannie tkwi w 
telefonie, gra w gierki dla dzieciarni lub na konsoli. Nawet przy śniadaniu noworocz-
nym, które starszy dla nas szykował... on sie najadł nad telefonem i wychodzi ogla-
dać TV. Jest mi niezwykle przykro, bo dzieci pokazują mu rysunki, szukają kontaktu, 
a on odpowiada byle co, bo nawet nie patrzy, zajęty zdobywaniem kolejnego levelu. 
Kilka razy w tajemnicy rozmawiałam z psychologiem, przyznałam się głupio myśląc, 
że da mu to do myślenia, że już sobie nie radzę. Wyśmiał to mówiąc, że prędzej po-
trzebuję psychiatry. Po kłótni zawsze udawałam, że jest ok - przygotowywałam śnia-
danie, była zwykła rozmowa, itp. Mąż twierdzi, że mam wahania nastroju, najpierw 
krzyczę, a potem przychodzę się przytulać. Mówi, że jestem żałosna. Jak tak bardzo 
nie chcę żeby dzieci cierpiały. Mąż wmawia mi schizofrenię, nie umiem powtórzyć 
naszej wymiany zdań, bo nauczyłam się wpuszczać jednym uchem i wypuszczać 
drugim uchem. Bliskości między nami nie ma, a to jedynie co mu we mnie pasuje. 
Nie pociąga mnie mąż siedzący wyłącznie z nosem w telefonie..., ale to też moja wina 
bo jestem „oziębła”. Mąż śpi na materacu przy dzieciach. Nie mam własnych pienię-
dzy, mimo że umiem zarobić w domu, pracowałam online, ale nie mogę wykrzesać 
z siebie siły do działania. To głupie, bo nie byłabym pasożytem, poczucie własnej 
wartości by urosło, że umiem zarobić na dzieci, ale nie mogę sie zmusić, przez co 
nienawidzę siebie. Zawsze uważałam że jestem za silna na depresję, ale teraz sama 
nie wiem. A może faktycznie ma rację, że potrzebuję psychiatry? bo wahania nastro-
ju jednak mam. Czasem go nienawidzę... A innym razem widzę nadzieję na poprawę 
i mimo wszystko mi na nim zależy. Mam ochotę krzyczeć o pomóc...”9.

Powyższa dramatyczna wypowiedź respondentki ukazuje złożoność zagadnienia 
zawiłych relacji rodzicielskich i małżeńskich. Jeśli wszystkie te role nie będą spój-
ne, nie będą się przenikać i nawzajem uzupełniać, nie stworzą holistycznego obrazu 
rodziny. Tak, jak zauważyła respondentka, wina nigdy nie jest jednoznaczna i nie 
znajduje się wyłącznie po jednej stronie. Jednak zdarzają się przypadki psychicznej 
przemocy domowej, której pojawienie się nowych bodźców dla jednego z partne-
rów, nasila jej przejawy. W przypadku wspomnianej respondentki, małżeńskie kło-
poty zaczęły się w momencie pojawienia się dzieci. W tej sytuacji niezwykle trudne 
jest to, że ojciec dzieci stosując przemoc psychiczną, przenosi swoje negatywne za-
chowanie także na małe dzieci. One wielu spraw nie rozumieją, tata nie jest przyja-
cielem, nie wspiera, nie pokazuje właściwego wzorca roli ojca. 

W powyższym przypadku pomocy potrzebuje cała rodzina, również uzależniony 
od gier mąż. Respondentka załamana swoim stanem i istniejącą sytuacją, musiała 
niejako przejąć także rolę ojca, choć nie ma na to środków, siły i możliwości. Ojciec 
choć fizycznie obecny, faktycznie nie pełni należycie swojej roli. Niestety nie wszyscy 
dorastają do pełnienia roli rodziców, a ojcostwo nie poleca jedynie na akcie stworze-
nia potomka. W powyższym przypadku należałoby w głębszy sposób przeanalizo-

9  Karolina, lat 28, badanie własne.
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wać przyczynę zaistniałego stanu rzeczy. Bez tego trudno będzie pomóc rodzinie, a 
czasem może dojść do dalszej eskalacji przemocy. 

O trudach rodzicielstwa, ale również o pomocy męża napisała Joanna, lat 35 – 
„Przyjście dziecka na świat mocno weryfikuje relację jego... rodziców. Kiedy nasz syn 
przyszedł na świat, przez pierwsze ok. 2 tygodnie nie wiedzieliśmy jaki jest dzień 
tygodnia, telefony odbieraliśmy udzielając zdawkowych informacji i mówiąc, że u 
nas wszystko dobrze. Dodatkowo u nas był taki kłopot, że dziecko słabo przybie-
rało na wadze i kazali nam je karmić co 2-3 godz., więc było wybudzanie w nocy i 
w dzień. Spaliśmy w międzyczasie, a kiedy zrobić obiad czy posprzątać? Mieszka-
my sami, nie mieliśmy pomocy od nikogo z bliskich osób. Bywało naprawdę ciężko. 
Oboje z mężem uczyliśmy się rodzicielstwa. Pierwszą pieluchę mąż przebierał przez 
prawie godzinę, bo dziecko było bardzo drobne. Mąż bał się, że zrobi mu krzywdę. 
Jednak wszystkiego się nauczyliśmy. Mąż był i jest dla mnie ogromnym wsparciem, a 
ja wspierałam i wspieram go – to ważne, aby być oparciem dla siebie nawzajem. On 
uważa za naturalne to, że skoro są dzieci, to one nie są tylko mamy, ale też taty. Tata 
też się nimi zajmuje i buduje rodzicielską więź”10. 

Takie nastawienie jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala przezwyciężać ste-
reotyp, że to przede wszystkim matka zajmuje się dziećmi, a ojciec jest na drugim 
planie. O takich modelach wychowania często wspominają matki współczesnych 30, 
40 i 50-latków. Wówczas wielu ojców nie brało tak aktywnego udziału w opiece nad 
małymi dziećmi, jak ma to miejsce obecnie. Karmienie, przewijanie i sprawy związa-
ne z początkowym wychowaniem leżały przede wszystkim po stronie kobiet. 

4. Ojciec w relacji z niepełnosprawnym dzieckiem
Zagadnienie związane z niepełnosprawnością własnego dziecka nie należy do ła-

twych. Są różne rodzaje niepełnosprawności, część dzieci ma szansę na w miarę nor-
malne funkcjonowanie. Są jednak przypadki, w których dzieci wymagają stałej opieki, 
gdy ktoś z domowników musi zrezygnować z pracy, aby móc opiekować się chorym 
dzieckiem. Jak wskazują statystyki, 8 na 10 mężczyzn porzuca rodzinę, gdy dowiaduje 
się, że urodzi się niepełnosprawny potomek11. W tej sytuacji to kobieta zostaje sama z 
ogromem wyzwań, jakie wiążą się z niepełnosprawnym dzieckiem. Nierzadko wtedy 
matka boryka się z takimi problemami, jak kwestie finansowe, związane z opieką nad 
dzieckiem czy momentami załamania i poczucia beznadziejności.

38-letnia Agnieszka napisała, że „Mój pierwszy ma z nie sprostał zadaniu i przy 
trzecim dziecku zostawił nas – mnie i 3 synów i odszedł. Stwierdził że nie zaakceptuje 
syna niepełnosprawnego i poszedł w długą. Dziś po 9 latach mam nowego męża który 
świata nie widzi po za chłopcami. To dla mnie jest niesamowite – zaakceptował dzieci, 
które nie są jego biologicznym potomstwem”12. W tym miejscu warto wspomnieć i mó-
wić o ojcach, którzy wychowują dzieci przysposobione, te, które nie są ich biologicz-
nym potomstwem. Dotyczy to nie tylko dzieci zdrowych, ale przede wszystkim niepeł-
nosprawnych. Obdarzanie miłością cudzego dziecka, budowanie z nim wyjątkowej, 
rodzicielskiej relacji jest nie tylko wyzwaniem, ale piękną stroną ludzkiego życia. 

10  Joanna, lat 35, badanie własne.
11  Dziecko niepełnosprawne ciężarem nie do udźwignięcia dla ojca, www.mjakmama24.pl, dostęp 12.12.2020.
12  Agnieszka, lat 38, badanie własne.
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Podsumowanie
Zagadnienie związane ze współczesnym rodzicielstwem jest złożone i nie nale-

ży do łatwych. Nierzadko na rodziców wywiera się presję łączenia domowych obo-
wiązków, z dobrze płatną pracą, nieustannym podnoszeniem własnych kompetencji, 
byciem najlepszym. Dotyczy to zarówno matek, jak również ojców. Tematem artyku-
łu było przedstawienie roli taty w relacji z małym dzieckiem w wieku od 0 do 3 lat. 
W badaniach wzięło udział 40 kobiet, które na co dzień korzystają z jednej z trzech 
grup dla matek, dostępnych za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ponad 
połowa z nich oceniła relacje ojciec-dziecko jako bardzo dobre lub dobre. W swoich 
pisemnych wypowiedziach przytaczały liczne przykłady takiego zachowania. Warto 
o nich mówić i stawiać jako wzorzec postępowania. Pozostałe respondentki scha-
rakteryzowały więzi ojców i dziecka/dzieci jako niezadowalające, raczej złe lub złe. 
W przypadku jednej matki można mówić o stosowaniu wobec niej psychicznej prze-
mocy domowej. Niestety w takich przypadkach nie można mówić o dobrym ojcu i 
mężu, a opisana sytuacja wymaga pomocy specjalisty. 

Streszczenie:
Obecność taty w życiu dziecka jest niezwykle ważna. Matka – choćby bardzo się 

starała, nie jest w stanie w 100% wypełnić roli taty. Cześć relacji na linii tato-dziecko 
można określić mianem wzorowych lub bardzo dobrych, jednak są też takie, które 
wymagają pracy i uwrażliwienia na potrzeby dziecka. Artykuł stanowi próbę uka-
zania roli taty w relacjach z małymi dziećmi w wieku od 0 do 3 lat. W pracy zostały 
zaprezentowane wyniki badań własnych. Respondentkami były kobiety należące do 
jednej z trzech zamkniętych grup facebookowych dla matek.

Słowa kluczowe: ojciec, tata, dziecko, rola ojca, ojcostwo

Summary:
The presence of a dad in a child’s life is extremely important. Mother - no matter 

how hard she tries, is not able to 100% fulfill the role of dad. Some of the dad-child 
relationships can be described as exemplary or very good, but there are also those 
that require work and sensitivity to the needs of the child. The article is an attempt 
to show the role of dad in relations with young children aged 0-3 years. The paper 
presents the results of own research. The respondents were women belonging to 
one of the three closed facebook groups for mothers. 

Keywords: father, dad, child, father role, paternity

Bibliografia:
Jabłoński S., Ojciec…, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2000.
Kornas-Biela D., Ojcostwo wobec wyzwań współczesności, Fundacja Cyryla i Meto-

dego, Lublin 2007.
Pospiszyl K., Ojciec a wychowanie dziecka, Wyd. Akademickie „Żak” Teresa i Józef 

Śniecińscy, Warszawa 2007.
Dziecko niepełnosprawne ciężarem nie do udźwignięcia dla ojca, www.mjakma-

ma24.pl, dostęp 12.12.2020.
Waligóra E., Rola ojca w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością, www.repozyto-

rium.umk.pl, dostęp 12.12.2020.



ARTYKUŁY

167

Wstęp
Szczególnym aspektem integralnego rozwoju i wychowania jest zaangażowanie 

rodziców w podmiotową relację z dzieckiem poprzez, którą jednocześnie umożliwia 
się zaspokojenie jego sfery emocjonalnej, poznawczej, fizycznej czy duchowej. We 
współczesnym świecie niestety te obszary bywają coraz częściej zaniedbywane i po-
mijane przez rodziców, którzy uważają, że najważniejsze jest solidne przygotowanie 
dziecka do edukacji. W związku z czym w pierwszej kolejności rodzice skupiają się 
na rozwoju intelektualnym i poznawczym dziecka, co oczywiście jest ważne, gdyż od 
niego również zależy przyszły sukces zawodowy potomka, ale czy na pewno jest naj-
ważniejszy? Wraz z dorastaniem dziecka w pewnym momencie rodzice zderzają się 
z brutalną rzeczywistością, jaką jest niemoc w opanowaniu agresywnego, niekon-
trolowanego zachowania ich potomka, skrajnymi emocjami, wikłaniem się w kon-
flikty rówieśnicze czy zaburzeniem poczucia własnej wartości. Z trudem przychodzi 
im dostrzeżenie własnych błędów w dotychczas budowanej relacji z dzieckiem czy 
nimi samymi lub wręcz jej brakiem, a przecież ona odgrywa znaczącą rolę w pra-
widłowym kształtowaniu się każdej ze sfer rozwoju ich dziecka. Niestety tkwiące 
w dziecku przez dłuższy czas różne emocje, przeżycia, których przyczyną jest brak 
wsparcia i szacunku ze strony rodziców, samotność, stawianie coraz to wyższych 
wymagań trudnych do realizacji, powodują lęki, depresje i frustrację. 

Każdy rodzic zanim nim zostanie, powinien posiadać świadomość, że aby dziecko 
mogło się właściwie rozwijać i zachowywać, należy tak kierować procesem wychowa-
nia i rozwoju by niezbędne stało się zaangażowanie wszystkich sfer. Jednak, aby móc 
od tego wyjść powinni pracować nad pielęgnacją relacji małżeńskiej, a co za tym idzie 
umieć ocenić jakość życia zależnego od stopnia satysfakcji z pełnionych przez siebie 
ról społecznych w rodzinie. Podjęcie roli społecznej i realizowanie jej dokonuje się w 
relacji do innych, a przede wszystkim w odniesieniu do struktur i reguł obowiązują-
cych w systemie rodzinnym1. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi przede 
wszystkim rodziców i opiekunów małych dzieci na konieczność poznania czynników, 

1  Zob. M. Plopa, Więzi w małżeństwie i rodzinie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, s. 64.

Wymiar relacji w rodzinie dla integralnego 
rozwoju i wychowania dziecka
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dia magisterskie z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, jest terapeutą integracji sensorycznej I 
i II stopnia. Zainteresowania naukowe koncentruje na rozwoju integracji sensorycznej dziecka, integralnym wycho-
waniu i rozwoju, obszarze wychowania dziecka w rodzinie. 

Mgr Marlena Dudzińska – KUL JP II w Lublinie

 



ARTICLES

168

które są sprzyjające ich szczęściu małżeńskiemu, co pozwoli na świadome wcielenie 
ich w życie. Postawy rodzicielskie, styl komunikowania się, wzajemna troska, szacu-
nek i wyrozumiałość między małżonkami, ale też względem dziecka utrwala w nim 
postawę miłości i poczucia bezpieczeństwa, co korzystnie determinuje na przyjęcie 
właściwego wzoru odnoszenia się do innych ludzi i bycia z nimi w relacji.

1. Czym jest relacja?
Człowiek będąc z natury istotą społeczną rozwija się i wychowuje, dzięki wejściu 

w interakcję z najbliższymi członkami rodziny, a następnie z resztą społeczeństwa. 
Patrząc szerzej na początek zawiązania się pierwszej relacji dziecka z matką, warto 
przyjrzeć się już momentowi, w którym ona dowiaduje się, że jest w stanie błogo-
sławionym. Właśnie od tej chwili można już doszukiwać się budowania więzi i rela-
cji matki z dzieckiem, która próbuje nawiązać z nim kontakt poprzez mówienie do 
niego, śpiewanie, głaskanie po brzuchu czy obserwowanie jego ruchów w trakcie 
odpoczynku.

Tkwiąca w człowieku naturalna potrzeba tworzenia kontaktów interperso-
nalnych może przynieść wymierny efekt w postaci lepszego lub gorszego przygo-
towania do życia w społeczeństwie, pełnienia ról społecznych czy podejmowania 
właściwych decyzji i zadań2. Jak podkreśla Reinhold Broschki „bez osobowej relacji 
wychowanie nie istnieje”3.

Zatem istotne jest, aby traktować dziecko już od momentu poczęcia, jako inte-
gralną osobę – myślącą i czującą. Takie podejście wymaga od rodziców uważności i 
dojrzałości, co w konsekwencji będzie determinowało prawidłowy rozwój i wycho-
wanie ich potomka.

Pojęcie „relacji” wprowadził wybitny filozof pochodzenia żydowskiego Martin 
Buber, który w swoich pracach pochylał się nad wychowaniem. Po raz pierwszy „re-
lacja” ukazała się w jednej z jego publikacji Ja i Ty, mająca określić relację opartą na 
obustronności i wzajemności. Stąd powstały dwa wzory budowania relacji Ja- Ty i 
Ja-Ono4. W relacji Ja-Ty Buber wyjaśnia, że „wszystkie autentyczne relacje (czyli te, 
w których zwracamy się do drugiego „Ty”) w każdej ze sfer polegają na nieprzed-
miotowym, bezinteresownym odniesieniu. W momencie spotkania nie postrzegamy 
tego, wobec czego stoimy, jako środka do celu: drugi nie jest „dla mnie”, nie może mi 
do niczego posłużyć. Z tego powodu nie interesuje nas jedynie jakiś jego aspekt: w 
relacji Ja – Ty stajemy wobec siebie w pełnej obecności. Ty, stojąc Naprzeciw, jawi 
się zawsze w swojej bytowej całości i wypełnia całość mojej percepcji – poza nim 
nic nas w danym momencie nie interesuje”5. W tej relacji ważny jest aspekt miłości 
do drugiej osoby, w relacji miłości nie „wydzielamy” z Ty jego poszczególnych cech 
czy elementów – nie oceniamy, ale przyjmujemy drugiego takim, jakim jest, w pełni 

2  A. Pawlak, Tutoring dziecięcy w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich, Wyd. 
UMCS, Lublin 2009, s. 26.

3  R. Broschki, Relacja- podstawowa zasada kształcenia religijnego, „Pedagogia Christiana”, 2010 nr 2/26, s. 127.
4  I. Jabłońska, Integralny rozwój i wychowanie małego dziecka jako zadanie rodziców. Katolicka myśl pe-

dagogiczna XX wieku w Polsce inspiracją dla kolejnych pokoleń, Wyd. Naukowe Instytut Technologii i 
Eksploatacji, Radom 2019, s. 177. 

5  A. Kłocińska, Relacja Ja-Ty według Martina Bubera a doświadczenie mistyczne, „Przegląd Filozoficzny – 
Nowa Seria”, 2015 nr 4/96, s. 207. 



ARTYKUŁY

169

afirmując całość jego bytu”6.
Buberowska koncepcja Ja-Ty, pozwala dostrzec, że dziecko w relacji z rodzicem 

powinno być traktowane podmiotowo. Rodzic będący z dzieckiem w tej relacji jest 
empatyczny i z uwagą dostrzega indywiduum dziecka. W pełni akceptuje jego osobę 
i jest gotowy do zrozumienia jego szczególnych cech. Takiemu modelowi wychowa-
nia przyświeca wyraźny cel, aby pomóc dziecku w stawianiu się sobą, a nie byciu 
kimś innym. Rodzic powinien wykorzystać potencjał rozwojowy dziecka i otworzyć 
je na dzielenie się z nim swoimi troskami, marzeniami, myślami, uczuciami na każ-
dym etapie rozwoju. Jednak, aby dziecko mogło osiągnąć ten etap „otwarcia się” na 
rodzica, opiekun musi wcześniej zadbać o relację, w której jest akceptacja i bezpiecz-
na przestrzeń. Takie podejście pozwoli dziecku wyjść do rodzica, któremu może się 
zwierzyć i zaufać sobie, jemu, a także innym ludziom.

W relacji Ja-Ono dziecko traktowane jest przedmiotowo, a dialog z nim nie istnieje7. 
Indywidualność dziecka zostaje zapomniana z chwilą, gdy rodzic zaczyna koncen-
trować się na dążeniu do własnych celów wychowawczych. Niestety w tej relacji, 
tak naprawdę nie ma mowy o niej, gdyż głównie sfera emocjonalna dziecka zostaje 
zaniedbana, jakby w ogóle nie istniała. Często rodzic ma już pewne wyobrażenia na 
temat przyszłości swego dziecka, więc stara się, aby zrealizować zaprojektowane 
przez siebie zadania. Takie podejście rodzi w dziecku poczucie, że musi zasłużyć 
sobie na miłość wymagającego rodzica, a także akceptację jego osoby. 

Podejmując się rozróżnienia relacji od interakcji, można zauważyć, że relację ce-
chuje wymiar emocjonalny8. W kontekście dzieci relacja ma duże znaczenie emo-
cjonalne, zaś jej intencja ma charakter pozytywny i trwanie w czasie. Pozytywne 
doświadczanie relacji to przede wszystkim wzajemne obdarzanie siebie szacun-
kiem i jego respektowanie. Kiedy relacje stają się intensywniejsze muszą opierać 
się na obustronnym zaufaniu i miłości. Broschki następująco konkluduje aspekt 
relacji: „relacje mają dynamikę temporalną w odniesieniu do ich początku, prze-
biegu i potencjalnego końca. Wymiar czasowy odgrywa decydującą rolę, gdyż re-
lacje są nieustannie narażone i zagrożone. Dla dzieci i młodzieży pierwszoplano-
we znaczenie mają relacje do siebie samych, do rówieśników, rodzeństwa, do ca-
łego środowiska i otoczenia, i oczywiście także do wychowujących ich dorosłych”9.  
R. Broschki również dostrzega, że ważne jest, aby nie odchodzić w wychowaniu od 
relacji, a wręcz nadać jemu relacyjne znaczenie10.

2. Rodzina systemem wzajemnych powiązań
Z punktu widzenia psychologii i pedagogiki relacyjność „oznacza osadzenie jed-

nostkowej relacji wychowawczej w systemie wzajemnych powiązań i oddziaływań 
pojedynczych osób i relacji między nimi na inne osoby i pozostałe relacje wewnątrz-
rodzinne”11. Rodzina będąca systemem wzajemnych powiązań, ma swoją strukturę 

6  Tamże, s. 208.
7  M. Skura, Dialogiczny sposób bycia w filozofii Martina Bubera – koncepcja bliska pedagogicznym wyzwa-

niom?, „Człowiek- niepełnosprawność- społeczeństwo”, 2016 nr 1/31, s. 35-36. 
8  R. Broschki, Relacja-…, s. 126.
9  Tamże, s. 126-127. 
10  Tamże, s. 127.
11  D. Opozda, Relacyjny wymiar wychowania w perspektywie związku między jakością relacji małżeńskiej a spo-

strzeganiem rzeczywistości wychowania w rodzinie, „Wychowanie w Rodzinie”, Tom 6 (2012), s. 119-120.
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na którą składają się różne podsystemy relacji, takie jak: mąż-żona czy rodzice-dzie-
ci. Jednostka może być częścią wielu podsystemów, w związku z czym „charakter 
relacji w poszczególnych podsystemach rodziny modyfikuje funkcjonowanie pozo-
stałych podsystemów, ponieważ zmiana w jednym elemencie powoduje zmiany we 
wszystkich pozostałych”12. 

Oddziaływania wychowawcze w rodzinie następują w określonej strukturze wza-
jemnych powiązań, a co za tym idzie „żadna relacja nie jest wyłączona z całego syste-
mu rodzinnego, a jej jakość jest wypadkową tego, co w płaszczyźnie uczuć i zachowań 
ma miejsce w rodzinie”13. W podsystemie rodzicielskim przykładem może być sytu-
acja, gdy ojciec próbuje różnymi środkami wywrzeć wpływ na relację matki i dziecka. 
Relacyjność w wychowaniu odznacza się tym, że małżonkowie wspólnie oddziałują 
wychowawczo, czyli również poprzez jakość swojej relacji małżeńskiej, która decydu-
je o skuteczności podejmowanych działań wychowawczych14. Niestety w przypadku 
istnienia nieprawidłowych relacji między małżonkami, dochodzi również do dysfunk-
cji w relacji dziecka z rodzicem, a w konsekwencji jego rozwój staje się zaburzony. 

Teresa Kukołowicz zaznaczała, że „specyfika wychowania w rodzinie polega na 
wyjątkowym stopniu jego personalizacji, wyrażającej się nie tylko w obecności osób, 
ale przede wszystkim w tym, że z nich rodzi się rodzina, że one stanowią o jej bycie 
i rozwoju”15. Uczestnictwo w życiu rodzinnym i jego różnych sytuacjach wychowaw-
czych odnosi się do dzieci i rodziców w jednakowym stopniu. Poprzez spontanicz-
ne, niezamierzone zdarzenia, którym często towarzyszą emocje dziecko uczy się 
wchodzić w osobisty kontakt z drugim człowiekiem. Zdobywa cenną naukę o życiu, 
czyli to w jaki sposób nawiązuje się więzi, dba o relacje, a także kształtuje w sobie 
prawidłowe nawyki zachowań i reakcji w różnych sytuacjach życiowych. Rodzina 
jest jedynym miejscem, w którym dziecko może rozwinąć swój potencjał, dzięki na-
bywaniu nowych doświadczeń i praktycznej nauki życia. W rodzinie dziecko otrzy-
muje wsparcie dla rozwoju i wychowania w dialogu, obecności członków rodziny, 
obyczajowości i współodpowiedzialności. 

Relacja małżeńska obojga rodziców jest pierwszym wzorem zachowań między-
ludzkich dla dziecka – głównie w znaczeniu emocjonalnym. Dziecko obserwując wza-
jemny stosunek rodziców w codziennych relacjach, poszanowanie godności osoby 
względem siebie i ich miłość uczy się poprzez naśladownictwo właściwego sposobu 
odnoszenia się do ludzi w ogóle. Idąc za Agnieszką Gałkowską, można znaleźć w 
tych słowach potwierdzenie, że „relacja rodziców jest dla większości dzieci pierwszą 
obserwowaną relacją równorzędną. Z punktu teorii relacji z obiektem podkreśla się, 
że obiektem dla niemowlęcia jest nie tylko pojedynczy rodzic i relacja z nim, ale 
również emocjonalny obraz diady małżeńskiej rodziców. Zatem już w bardzo wcze-
snej fazie życia dziecka małżeństwo może przyczyniać się do sposobu odbierania 

12  I. Jabłońska, Integralny rozwój…, s. 177.
13  Tamże, s. 178.
14  D. Opozda, Podstawowe wymiary wychowania w rodzinie, „Roczniki Nauk Społecznych”, Tom XXXVI, 

zeszyt 2, 2008, s. 120.
15  T. Kukołowicz, Specyfika procesu wychowawczego w rodzinie, [w:] T. Kukołowicz (red.), Teoria wychowa-

nia: wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Stalowa Wola 
1996, s. 108.
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świata społecznego”16. Jakość relacji małżeńskiej i satysfakcja z pozytywnych jej 
aspektów przenosi się na funkcjonowanie wszystkich członków rodziny, a co za tym 
idzie, dziecko nabywa prawidłowych wzorów oddziaływań na kontakty społeczne. 

3. Konflikt małżeński a rozwój dziecka
Dziecko obserwując rodziców, którzy unieszczęśliwiają siebie wzajemnie, ranią 

się słowami i czynami rośnie w przeświadczeniu, że bycie w bliskiej relacji z drugim 
człowiekiem przysparza wiele cierpienia, zawodu i ogranicza jego osobę, dlatego 
może zrodzić się w nim niechęć do podejmowania kontaktów interpersonalnych. 
Rodzice będąc odpowiedzialni za dziecko powinni być tego świadomi, że ich nega-
tywne relacje z małżonkiem, szkodzą jemu rozwojowi, przynosząc mu wiele szkód 
w postaci zamknięcia się na drugiego człowieka. W tej wyjątkowej wspólnocie, jaką 
jest rodzina, dziecko nabywa wzorów społecznego postępowania i poznaje wartości 
moralne, „tak więc podstawowe zręby wzorców relacji z innymi ludźmi w dużej mie-
rze wynosi z własnego domu”17. 

Dominacja wrogości w relacjach małżeńskich niestety może skutkować tym, że 
dziecko przeniesie niepożądany wzorzec na kontakty międzyludzkie. Mechanizm 
identyfikacji polega na tym, że dziecko utożsamia się ze swoimi rodzicami, gdyż chce 
być podobnym do nich. Agresja w zachowaniu, brak kontroli nad nim oddziałują na 
powstanie sprzecznych emocji, gdyż „właściwa identyfikacja dokonuje się na bazie 
pozytywnego związku emocjonalnego”18. Kiedy jedno z małżonków jest niezadowo-
lone z tej relacji, często dochodzi do jawnej krytyki i lekceważenia męża lub żony, 
co gorsza w obecności dziecka. W tej sytuacji dziecko ma trudności w identyfikacji 
z rodzicem tej samej płci. Takim przykładem jest moment, gdy „matka nie szanuje 
swojego męża, wówczas chłopiec może mieć trudność widzenia się w roli męskiej. 
Dziewczęta dostrzegając, że ojciec odrzuca matkę, mogą mieć problem z akceptacją 
swojej płci”19. Jak zauważa Mirosław Kalinowski w procesie identyfikacji dochodzi 
do tego, „że włączone w strukturę osobowości normy, wartości, zasady uznane w 
rodzinie stają się względnie trwałymi cechami charakteru dziecka”20. 

Trwanie w permanentnym konflikcie małżeńskim generuje ogrom stresu, lęku i 
pozostawia rysę na delikatnej psychice dziecka. Jeśli namnażają się nierozwiązane 
sytuacje konfliktowe, negatywne emocje sukcesywnie rosną. „Reakcje te utrwala-
ją się i ujawniają w momentach odczuwanych jako zagrożenie i mają negatywny 
wpływ na proces przystosowania społecznego dzieci”21. A. Gałkowska również pod-
kreśla, że dziecko nie powinno wychowywać się w środowisku, które przesycone 
jest negatywnymi emocjami. Małe dziecko doskonale odbiera panujące emocje w 
domu rodzinnym, dlatego „może odczuwać wrogość istniejącą między małżonkami 

16  A. Gałkowska, Percepcja powodzenia małżeństwa rodziców a społeczny obraz siebie ich dorosłych dzieci, 
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999, s. 97.

17  I. Jabłońska, Integralny rozwój…, s. 178.
18  Tamże, s. 179.
19  Tamże.
20  M. Kalinowski, Rodzina środowiskiem kształtowania postaw prospołecznych na przykładzie rodzin pod-

opiecznych hospicjum, [w:] L. Dyczewski (red.), Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie, 
Wyd.  KUL, Lublin 2007, s. 146-147.

21  I. Jabłońska, Integralny rozwój…, s. 179. 
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nawet wtedy, gdy nie jest ona werbalizowana czy w inny sposób ujawniania”22. W 
konsekwencji braku odpowiedzialności rodziców za tworzenie pozytywnej atmos-
fery w rodzinie, dochodzi do zmian w relacji rodzice – dziecko. Często jest tak, że jed-
no z małżonków stara się zacieśnić więź z dzieckiem, „posługując się nim”, aby osią-
gnąć cel w zatargu małżeńskim – dziecko traktowane jest jak „karta przetargowa” w 
trwającym konflikcie. Niezmiernie krzywdząca, delikatną psychikę dziecka rywali-
zacja między rodzicami o jego względy, spycha na dalszy plan uczucia i godność jego 
osoby, które traktowane jest jak przedmiot. „Taka sytuacja uczy dziecko traktowania 
uczuć innych jako elementu gry. Wprowadza przekonanie, że można manipulować 
innymi, mieć korzyść i zaspokajać własne doraźne potrzeby, a w konsekwencji nie-
wiarę w możliwość istnienia autentycznej bliskości drugiego człowieka”23. 

Podobna zaburzona relacja może wyniknąć, gdy to dziecko próbuje stworzyć rela-
cję z jednym rodzicem, zaś rodzic dostrzega w potomku oparcie i sprzymierzeńca, z 
którym wspólnie deprecjonuje małżonka. Dziecko będąc w takiej relacji z nadejściem 
chwili odpowiedzenia się po jednej ze stron konfliktu, nie chce wpędzić się w poczucie 
winy za brak lojalności względem bliższego mu rodzica i zostaje wciągnięte w spór. 
Również dochodzi do sytuacji, gdzie dziecko staje w roli mediatora, chcąc zakończyć 
kłótnię rodziców. Niestety ostatecznie takie niedojrzałe, nieodpowiedzialne i niekon-
trolowane wybuchy złości, agresji rodziców względem siebie oddziałują na integralny 
rozwój i wychowanie dziecka. Przesyt negatywnych emocji skutkuje wykształceniem 
się w dziecku trudnych i problemowych zachowań w życiu społecznym24. 

Kolejną mocno dotkliwą sytuacją dla prawidłowego integralnego rozwoju i wy-
chowania dziecka, jest stosowanie przemocy małżeńskiej. Odwołując się do uczenia 
się poprzez naśladownictwo, można zaobserwować niepokojące powielanie stoso-
wania przemocy i agresji w kontaktach interpersonalnych dziecka z innymi, które 
doświadczyło przemocy małżeńskiej. Dziecko przyswaja sobie taki wzór rozwią-
zywania konfliktów z użyciem przemocy fizycznej wobec innych ludzi. Jak słusznie 
zauważono, „bywa też, że rodzic będący w negatywnych relacjach ze współmałżon-
kiem będzie szukał rekompensaty w relacji z dzieckiem. Wówczas nadmiernie skon-
centruje się na dziecku, przez co ukształtuje w nim poczucie, że potrzebuje wciąż 
ochrony, troski, kierowania, ponieważ samo sobie nie poradzi. Kiedy dziecko staje 
się całym światem- najczęściej dla matki, wtedy nasila się u niego lęk separacji i 
utrwala kojarzenie bliskiego związku z poczuciem tłamszenia czy ograniczenia”25. 

Najczęstszym „odkryciem prawdy”, do której dochodzi na swój sposób dziecko, 
przyczyny konfliktów między rodzicami, upatruje we własnej osobie, winiąc siebie 
za wywołanie rzekomej trudnej sytuacji rodzinnej. Wpędza się w poczucie winy i 
wstydu, a to determinuje obraz własnego „ja”26. Z kolei wewnętrzny konflikt tkwią-
cy w dziecku, pogłębia się, gdy rodzice zaabsorbowani własnymi problemami nie 
dostrzegają potrzeb potomka, bądź reagują na nie o wiele za późno, przy czym nie 

22  A. Gałkowska, Percepcja powodzenia…, s. 74.
23  I. Jabłońska, Integralny rozwój…, s. 179-180.
24  M. Radachoński, J. Śliwczyńska, M. Misiec, S. Namysłowska, Więzi czy wiązania – przebieg procesu sepa-

racji międzypokoleniowej w rodzinach dorastającej młodzieży, [w:] B. Tryjarska (red.), Bliskość w rodzinie. 
Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012, s. 90-93.

25  I. Jabłońska, Integralny rozwój…, s. 180.
26  Zob. A. Gałkowska, Percepcja powodzenia…, s. 80-81.
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wywiązują się z przypisanych im zadań rodzicielskich. Niestety bywa też i tak, że 
rodzice próbują zrzucić na swoje dziecko część ciężaru odpowiedzialności za po-
wstanie konfliktu małżeńskiego. Dla rozwoju tożsamości dziecka, takie podejście 
rodzica ma negatywne skutki, gdyż zaczyna ono postrzegać siebie jako osobę nic 
nie znaczącą, niegodną poszanowania przez społeczeństwo, a to z kolei wpędza je 
w poczucie winy za to, że w ogóle istnieje. „Na dziecko, zwłaszcza tej samej płci, nie-
zadowolony małżonek przenosi odczuwaną wobec partnera złość i wrogość. To zaś 
utrudnia dziecku właściwą identyfikację płci”27. 

Rodzice powinni być świadomi, że ich postępowanie wobec małżonka i jakość bu-
dowanych relacji, jest stale obserwowane przez dziecko, które w ten sposób uczy się 
wchodzenia w kontakty z ludźmi, stylu komunikowania się- zatem to jak potomek 
traktuje innych zależy głównie od postępowania rodziców. Negatywne wzorce rela-
cji, które z czasem zostaną utrwalone w dziecku, często generują lęki w kontaktach 
międzyludzkich i prowadzą do samotności28. 

4. Relacja rodzic – dziecko
Środowiskowe uwarunkowania integralnego rozwoju i wychowania dziecka w 

rodzinie można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Jednak jednym z ważniejszych 
czynników jest sprzyjająca rozwojowi atmosfera rodzinna i postawy rodzicielskie, 
które stanowią pewną tendencję do zachowania się rodzica wobec własnego dziec-
ka. „Atmosfera domowa ma największy wpływ na to, jak szczęśliwe, spokojne i od-
porne psychicznie jest dziecko, jak odnosi się ono do dorosłych, do swoich kolegów 
i innych dzieci, jak ocenia siebie i swoje zdolności, czy okazuje swoje uczucia, czy 
raczej jest zamknięte w sobie, jak reaguje na nowe sytuacje”29. Postawa rodzicielska 
jest swego rodzaju opinią rodzica o charakterze emocjonalnym, która warunkuje 
działanie wobec dziecka. 

Maria Pecyna uważa, że postawa rodzicielska jest przejawem miłości30. Idąc za 
Marią Ziemską, wyróżnia się główne typy postaw wymagających modyfikacji lub 
podtrzymania czy rozwinięcia i wzmocnienia, które są warunkiem prawidłowego 
rozwoju osobowości dziecka. Zatem jedną z niewłaściwych postaw rodzicielskich 
jest „nadmierny dystans uczuciowy” lub „nadmierna koncentracja”. Nadmierny dy-
stans rodzica w kontakcie z dzieckiem, zwany jest „kontaktem agresywnym”, tzw. 
„robienie z dzieckiem porządku bez zwrócenia uwagi na jego potrzeby czy motywy 
określonego zachowania lub unikanie, wycofywanie się z kontaktu z dzieckiem”31. 
Odnośnie „nadmiernej koncentracji” uczuciowej, rozumie się tu „sztywne i uporczy-
we dążenie do korygowania zachowania dziecka lub trzymanie go przy sobie, ogra-
niczając jednocześnie wszelkie jego kontakty społeczne”32. 

Powyższe formy mają swój związek z charakterystycznymi zachowaniami rodzi-

27  I. Jabłońska, Integralny rozwój…, s. 181.
28  Zob. A. Gałkowska, Percepcja powodzenia…, s. 98.
29  R. Cambell, Twoje dziecko potrzebuje ciebie, Kraków 1999, s. 14.
30  M. Pecyna, Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w świetle psychologii klinicznej, WSiP, Warsza-

wa 1998, s. 55.
31  J. Skibska, Środowisko rodzinne jako czynnik warunkujący rozwój dziecka, [w:] K. Feruga, A. Ostrowska-

-Knapik, R. Wojtoń, (red.), Przekraczanie granic, t. II, Verbum, Praga 2012, s. 112.
32  Tamże.



ARTICLES

174

ców, położonymi do siebie przeciwlegle. „Dominację i górowanie” cechuje „twardość 
i surowość zachowania rodziców”33. W tym przypadku dyscyplina jest narzucona lub 
wymuszona zagrożeniem karą. W kontrze, uległość cechuje się - w zachowaniu rodzi-
ców- „miękkością, nieudolnością lub niezdolnością do kierowania dzieckiem. Żądania 
wobec dziecka są nieliczne i łagodne”34. Z kolei przy „nadmiernym dystansie” rela-
cje dziecka z rodzicem są powierzchowne, zaś „w swych uczuciach są powściągliwi, 
obojętni, albo też - jawnie je odtrącają, są wobec niego wrogo nastawieni. Kontakty 
te sprawiają im raczej przykrość, nie dając zadowolenia ani satysfakcji, unikają ich, 
uważając, że są one trudne do zniesienia”35. Pogłębiający się nadmierny dystans uczu-
ciowy rodziców do swojego dziecka, brak zaspokajania potrzeb uczuciowych, ograni-
czenie kontaktu z nimi i brak poczucia przynależności do rodziny „powoduje chorobę 
sierocą, a w konsekwencji częściowe lub całkowite zhamowanie uczuć wyższych i 
niezdolność do trwałego przywiązania”36. Ostatecznie tak patologiczna relacja rodzic 
– dziecko na dalszym etapie rozwoju prowadzi do zachowań aspołecznych. 

Inną niepożądaną postawą rodziców wobec dziecka, jest „nadmierna koncentra-
cja” na potomku. Cechuje się ona „uczuciową nierozłącznością, pełnym zaabsorbo-
waniem”, gdzie całe życie toczy się wokół tego jednego dziecka. Następnie dochodzi 
do ograniczenia swobody w jego rozwoju, gdyż rodzic stara się kontrolować każde 
zachowanie. Niestety takie rodzicielskie postępowanie, często prowadzi do reakcji 
nerwicowych u dziecka37. 

Najważniejsze jest zachowanie równowagi w sferze autonomii wewnętrznej i doj-
rzałości emocjonalnej rodziców, co pozwoli wytworzyć właściwą relację z dzieckiem 
i dążyć do traktowania jego jako podmiotu wychowania, respektując godność osoby 
- czyli wspierając go we wzrastaniu. „Swobodny kontakt z dzieckiem uwarunkowany 
zrównoważeniem uczuciowym rodziców, ich autonomia wewnętrzna są podstawą 
prawidłowych postaw”38. Rodzic respektując właściwe postawy rodzicielskie, takie 
jak: akceptacja, współdziałanie, dawanie dziecku swobody i uznanie jego praw, jest w 
stanie dostrzec potrzeby potomka i je zaspokoić, a także otoczyć troskliwą opieką. Ma 
to swoje odzwierciedlenie w łatwości nawiązywania relacji z dzieckiem, która opiera 
się na szacunku, empatii i zrozumieniu. „Tacy rodzice obiektywnie oceniają dziecko 
na skutek odpowiedniego, umiarkowanego dystansu i akceptacji jego osoby”39. 

Pożądane postawy rodzicielskie przyczyniają się do stworzenia więzi opartej 
na obustronnym zaufaniu, dziecko wie, że może liczyć na poradę, dobre słowo od 
swoich rodziców, dostrzega efekty własnego wysiłku i pracy, odczuwa satysfakcję z 
realizacji postawionych przed nim zadań. W kontaktach z rówieśnikami i podejmo-
wanych przez siebie ról społecznych, wie, że należy dbać o własność swoją i drugiej 
osoby. Chętnie dąży do podejmowania i pokonywania trudności, a także jest bardziej 
zdeterminowane do ukończenia podjętych wcześniej zobowiązań lub rozwiązywa-
nia problemowych zadań. 

33  Tamże.
34  Tamże.
35  Tamże. 
36  Tamże.
37  M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Warszawa 1973, s. 55-56.
38  J. Skibska, Środowisko rodzinne…, s. 114.
39  Tamże, s. 113.
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Podsumowanie
Istotą prawidłowego integralnego rozwoju i wychowania dziecka jest uprzednio 

budowanie właściwej relacji między małżonkami. Rodzice skutecznie przekażą warto-
ściowe postawy tylko i wyłącznie, jeśli własnym przykładem pokażą jak być w relacji 
z drugą osobą. Miłość małżonków i jej jakość moralna, a także godne postępowanie 
wobec osoby dziecka są priorytetowymi środkami wychowawczymi. Dziecko może 
nauczyć się kochać innych ludzi, jeżeli samo doświadczy tego niezbywalnego uczucia, 
dlatego tak ważne jest obdarzanie miłością od pierwszych chwil jego istnienia. Z ko-
lei przykład okazywania wzajemnej miłości i serdeczności małżonków wobec siebie, 
może zagwarantować przyjęcie tej samej postawy dziecka w relacji z innymi ludźmi. 

Niestety zagrożenie płynące z niejednolitego spojrzenia rodziców na wychowa-
nie i rozwój ich dziecka, często skutkuje zachwianiem równowagi emocjonalnej, 
napadami agresji, popadaniem w konflikty z rówieśnikami i generuje lęki. Brak 
przystosowania się rodziców wobec siebie w sensie emocjonalnym, intelektualnym 
zaburzają proces adaptacji dziecka do środowiska rodzinnego40. Zostaje zachwiane 
poczucie bezpieczeństwa dziecka, a następnie kształtowanie się jego osobowości i w 
ogóle całościowy rozwój człowieka. Świadomy rodzic, to dziecko świadome swojej 
wartości jako osoby. 

Streszczenie:
Rodzina jest pierwszym środowiskiem wychowawczym dziecka. To w niej dziecko 

uczy się przyjmowania ról społecznych, postaw, zachowań i budowania relacji z dru-
gim człowiekiem. Rodzice powinni zapewnić dziecku takie warunki dla integralnego 
rozwoju i wychowania, aby mogły kształtować się pożądane cechy psychofizyczne, 
wartości i właściwy obraz samego siebie w relacji z innymi ludźmi. Nadrzędnym ce-
lem wychowania i rozwoju dziecka powinno stać się dbanie o relację małżeńską opar-
tą na miłości i szacunku wobec siebie. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwa-
gi przede wszystkim rodziców i opiekunów małych dzieci na konieczność poznania 
czynników, które są sprzyjające ich szczęściu małżeńskiemu, co pozwoli na świadome 
wcielenie ich w życie. Postawy rodzicielskie, styl komunikowania się, wzajemna tro-
ska, szacunek i wyrozumiałość między małżonkami, ale też względem dziecka utrwala 
w nim postawę miłości i poczucia bezpieczeństwa, co korzystnie determinuje na przy-
jęcie właściwego wzoru odnoszenia się do innych ludzi i bycia z nimi w relacji.

Słowa kluczowe: relacja, rodzina, integralny rozwój, wychowanie

Summary:
The dimension of family relations for the integral development and upbringing of 

a child.
The family is the child’s first educational environment. It is there that the child 

to adopt social roles, attitudes, behaviors and build relationships with other people. 
Parents should provide the child with such conditions for integral development and 
upbringing, so that the desired psychophysical features, values   and a proper self-ima-
ge in relation to other people can develop. The overriding goal of a child’s upbringing 
and development should be caring for a marital relationship based on love and re-

40  I. Jabłońska, Integralny rozwój…, s. 158.
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spect for each other. The aim of this article is to draw the attention of parents and 
guardians of young children to the need to learn about the factors that contribute 
to their happiness in marriage, which will allow them to consciously put them into 
practice. Parental attitudes, communication style, mutual care, respect and under-
standing between spouses, but also towards the child, strengthens the attitude of love 
and a sense of security in him, which positively determines the adoption of the right 
model of relating to other people and being in a relationship with them.

Keywords: relationship, family, integral development, upbringing
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Kształtowanie się systemu ochrony 
zabytków na ziemiach polskich

Ur. w 1983 roku w Rzeszowie. Doktorantka w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej. 
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stwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Autorka kilkunastu artykułów naukowych z zakresu kilku gałęzi i dziedzin prawa 
opublikowanych w Polsce i za granicą. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje w szczególności wokół 
prawa konstytucyjnego i administracyjnego, historii prawa polskiego, a także prawnej ochrony dziedzictwa kultu-
rowego. 

 

Mgr Anna Mazurek – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa w Rzeszowie

Wstęp
Widocznym śladem przeobrażeń kulturowych, a więc działalności człowieka 

na przestrzeni wieków, jest całe zachowane dziedzictwo kulturowe począwszy od 
nieruchomych dóbr kultury, poprzez dzieła sztuki plastycznej, literackiej i muzycz-
nej, a skończywszy na tworzonej i przekazywanej tradycji, obrzędach, wierzeniach. 
Właśnie ten całokształt zaistniałej kultury tworzy historię i poczucie odrębności 
każdego narodu. Nadrzędnym celem ochrony dziedzictwa kulturalnego przez po-
dejmowanie działalności prawnej, naukowej, technicznej, artystycznej, politycznej 
i popularyzatorskiej, jest trwałe zabezpieczenie i udostępnienie tego dorobku spo-
łeczeństwu1 oraz zachowanie go w jak najlepszym stanie, tak aby przetrwało dla 
kolejnych pokoleń.

Kluczowym dla przetrwania dziedzictwa kulturowego jest prowadzenie prac 
konserwatorskich, działania polegające na zabezpieczaniu i utrzymaniu, zapobie-
ganie procesom i działaniom destrukcyjnym oraz prowadzenie prac badawczo-do-
kumentacyjnych. Jednak przede wszystkim skuteczna ochrona zabytków wymaga 
precyzyjnych i dedykowanych jej uregulowań prawnych.

Ochrona zabytków, czy szerzej - dziedzictwa kulturowego, była postrzegana jako 
konieczna już w czasach starożytnych. Pierwszym znanym aktem prawnym, który 
normował ochronę zabytków rzymskich przed rozbiórką na materiał budowlany, był 
wydany w 458 r. dekret Juliusza Waleriusza Majoriana, cesarza zachodniorzymskiego.

Czasy oświecenia w całej Europie charakteryzowały się podejmowaniem inicja-
tyw zmierzających do poznania zasobu dziedzictwa kulturowego oraz prób jego 
ochrony. Wiązało się to ze wzrostem świadomości społecznej, postrzegającej zabyt-
ki jako ważne źródła historyczne. W 1790 r. Aubin-Louis Millin de Grandmaison, pa-
ryski antykwariusz i przyrodnik, sformułował pojęcie pamiątka historii, którym za-
częto posługiwać się w większości krajów Europy, w tym także na ziemiach polskich.

1  J. Pruszyński, Prawna ochrona zabytków architektury w Polsce, Warszawa 1977, s. 8.
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W polskich regulacjach aż do początku XX w. nie istniały prawne formy ochro-
ny dóbr kultury oraz stricte zabytków. Wcześniej zabytki obejmowane były jedynie 
ochroną przepisów kościelnych, jak na przykład wydana przez ostatniego papieża 
renesansu, Pawła III, bulla o konserwacji zabytków rzymskich.

Celem artykułu jest wykazanie, że nawet mimo braku aktów normatywnych, 
ludzie od zawsze dbali o ważne dla nich pamiątki po przodkach, przekazując je z 
pokolenia na pokolenie. Ta troska o wartościowe dobra kultury wytworzone przez 
poprzednie pokolenia z upływem czasu powodowała podejmowanie prób sformali-
zowania prawnego zakresu ochrony zabytków. Dzisiejszy system ochrony zabytków 
w dużej mierze opiera się na rozwiązaniach prawnych wprowadzonych do polskiego 
systemu prawnego ponad sto lat temu.

Jako wstęp do dalszych rozważań warto przytoczyć potoczne rozumienie i ogól-
ne definicje pojęcia „zabytek”, gdyż wśród nich odnaleźć można odmienne, a jed-
nocześnie równie trafne wyjaśnienia. Staropolskie słowo „zabyć”, czyli „zapomnieć”, 
wskazuje etymologicznie na zabytek jako określenie obiektu zapomnianego, opusz-
czonego2. Inne wyjaśnienie staropolskiego słowa „zabytek” przypomniał Aleksander 
Gieysztor, jako sięgające korzeniami czasów oświecenia nazwanie stanu dostatku3. 
Współczesne rozumienie zabytku swoimi korzeniami sięga XIX wieku, kiedy to au-
striacki historyk sztuki AliosRiegl wskazał wartości, których należy doszukiwać się 
w obiektach, by móc je uznać za zabytkowe, a więc obiekt musi być nośnikiem war-
tości artystycznych, historycznych oraz starożytniczych4. Należy przy tym wskazać, 
że do XIX wieku określenia „starożytnictwo”używano w odniesieniu do obiektów 
historycznych, a nie dla określenia zabytków kultury antycznej.

1. Geneza ochrony zabytków na ziemiach polskich
Pierwsza próba inwentaryzacji zabytków została podjęta jeszcze przed podziałem 

ziem polskich pomiędzy państwa zaborcze. W 1786 r. ks. Ksawery Zubowski wydał 
prospekt Kollekcya starożytnych w tego-czasowych osobliwości w kraju i za krajem 
znajdujących się Naród Polski interesujących, w którym zawarł wskazania odnośnie 
inwentaryzacji, jednocześnie wyróżniając osiem klas zabytków. Treść prospektu 
stanowi apel skierowany do społeczeństwa, podkreślający znaczenie dziedzictwa 
kulturowego w kształtowaniui wychowaniu młodszego pokolenia: „Waszey tu tylko 
łaskawey potrzeba pomocy, aby te wszystkie nayszacownieysze pamiątki wyiąć z cie-
ni, zgromadzić rozsypane, ginące z czasemi skażytelne, uczynić powszechnie wiado-
memi i wieczno-trwałemi. (…) Tuby się historya w iaknayobfitszym potoku ochyneła, 
sztuka i dowcip znalazły przykład, a młódź dzisieysza, kto wie, ieśliby nie naysku-
tecznieyszą w tych obrazach uczuła pobudkę ducha przodków swoich naśladowania”.

Okres zaborów stanowił nie tylko czas fizycznego podziału ziem polskich pomię-
dzy trzy państwa ościenne, ale również dążenie państw zaborczych do wynarodowie-

2  A. Kadłuczka, Ochrona zabytków architektury. Tom I. Rozwój doktryn i teorii (Vademecum), Kraków 
2000, s. 6.

3  A. Gieysztor, Historyk wobec zabytku, [w:] Konserwator i zabytek. In memoriam Jerzego Remera, cz. 1, 
Sesja Naukowa 15 kwietnia 1978 r. w Toruniu z okazji 90-lecia urodzin Profesora Jerzego Remera, (red.), 
M. Gumkowska Warszawa 1991, s. 11.

4  A. Riegl, Der modernę Denkmalkultus, sein Wesenundseine Entstehung, Wien 1903 (wyciąg, s. 144-190, 
tłum. K. Piwocki) za E. Małachowicz, Ochrona środowiska kulturowego, t. 2, Warszawa 1988.
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nia oraz pozbawienia Polaków tożsamości historycznej i kulturalnej5. Polskie zabytki 
stanowiły obiekt agresji i działań niszczycielskich ze strony zaborców ze względu na 
narodowe wartości, które przekazywały. Jednocześnie, to właśnie zachowane dobra 
kulturowe nie pozwalały Polakom zatracić poczucia tożsamości narodowej.

Na terenie zaboru pruskiego w 1843 r. utworzona została państwowa służ-
ba konserwatorska6 i była to pierwsza tego typu inicjatywa państw zaborczych. 
Jednak oprócz działań ochrony zabytków, urząd konserwatora służył przede 
wszystkim działaniom germanizacyjnym ludności polskiej, poprzez finansowanie 
przez Prusy prac restauratorskich przy budowlach krzyżackich, a także obiektach, 
które propagowano jako krzyżackie7.  W drugiej połowie XIX wieku na terenach 
Wielkopolski i Pomorza ze środków zamożnych Polaków rozpoczęto restaurowa-
nie pojedynczych zabytkowych budowli, aby uchronić je przed zatarciem polskości8. 
Wszelkie próby podejmowania inicjatyw społecznych, służących ochronie polskiego 
dziedzictwa kulturowego, nie przyniosły znaczących efektóww zapobieganiu działa-
niom rozbiórkowym zabytków. Polityka Prus kładła nacisk na prowadzenie germa-
nizacji polskiego społeczeństwa oraz niszczenie polskich dóbr kultury.

Na ziemiach zaboru rosyjskiego zabytki ulegały niszczeniu w związku z przesie-
dleniami, konfiskatami majątków emigrantów, grabieżami, ale również w wyniku 
celowego niszczenia mienia kulturalnego. Najcenniejsze obiekty z wyposażenia 
Zamku Królewskiego, Belwederu i Łazienek zostały włączone do rosyjskich zbiorów 
publicznych, a także trafiły do zbiorów prywatnych jako zdobycz wojenna9.

Stanisław August Poniatowski zainicjował prowadzenie dokumentacji wybra-
nych zabytków budownictwa10. Z kolei Tomasz Święcki, mecenas przy Sądzie Naj-
wyższym Królestwa Polskiego, w dwóch swoich dziełach opisał historię Polski oraz 
najważniejsze zabytki11. W opracowaniu Michała Walickiego można przeczytać, że w 
okresie zaborów przełomowym wydarzeniem było wydanie przez Towarzystwo Ar-
cheologiczne w Petersburgu w 1851 r. pierwszej instrukcji inwentaryzacyjnej. Dzie-
więć lat później Cesarska Komisja Archeologiczna wydała odezwę, której celem było 
zebranie informacji o zabytkach, a także zebranie zabytków do muzealnych zbiorów 
Komisji. Pierwsza rosyjska ustawa konserwatorska regulująca sprawy opieki nad 
zabytkami oraz ich inwentaryzację, została opracowana dopiero w 1914 r.12.

Rozpoczęty na przełomie XVIII i XIX wieku rozwój inwentaryzacji zabytków 
obejmował polskie ziemie we wszystkich zaborach. Inwentaryzacja o największym 
zasięgu i znaczeniu przeprowadzona została w Królestwie Polskim przez delegację 

5  J. Pruszyński, Ochrona zabytków w Polsce, Warszawa 1989, s. 54.
6  J. Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918, Warszawa 1975, s. 11.
7  Przykładem może być umieszczenie w Toruniu na bramie i basztach godła krzyżackiego podczas przepro-

wadzonych prac restauratorskich. Por. B. Rymaszewski, Polska ochrona zabytków, Warszawa 2005, s. 13.
8  B. Rymaszewski, Polska ochrona zabytków, Warszawa 2005, s. 14.
9  J. Pruszyński, Ochrona zabytków w Polsce,op. cit., s. 56.
10  Por. J. Pruszyński, Ochrona zabytków w Polsce, op. cit., s. 57. Kontynuatorem architektonicznego rysunku 

zabytkowych budowli był wybitny architekt Napoleon Orda.
11  Por. T. Święcki, Opis starożytnej Polski, Kraków 1861; T. Święcki, Historyczne pamiątki znamienitych 

rodzin i osób dawnej Polski, Kraków 1859.
12  Por. M. Walicki, Sprawa inwentaryzacji zabytków w dobie Królestwa Polskiego 1827-1862, Warszawa 

1931, s. 28.
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Kazimierza Stronczyńskiego13. Z kolei ochrona zabytków sakralnych była zwalczana 
przez władze carskie, jako element walki caratu z Kościołem. W drugiej połowie XIX 
w. wprowadzony został zakaz wznoszenia i remontowania świątyń, a także wskaza-
nia przebudowy kościołów na cerkwie14.

Trudno jednoznacznie zdefiniować ówczesny kierunek polityki kulturalnej Rosji 
wobec Polski. Cechą dominującą był brak konsekwencji w zakresie ochrony polskich 
zabytków. Z jednej strony władze caratu umożliwiały prowadzenie inwentaryzacji za-
bytków, a z drugiej ograniczały lub zakazywały podejmowania działań ochronnych z 
obawy o podejrzaną politycznie działalność stowarzyszeń kulturalnych15. Po upadku 
powstań listopadowegoi styczniowego, szczególnie widoczna stała się postawa ha-
mująca inicjatywy związanez inwentaryzacją zabytków, pracami restauratorskimi czy 
prowadzeniem badań architektonicznych zabytkowych budowli. Dopiero carski ukaz 
tolerancyjny wydany w 1905 r.poskutkował m.in. zezwoleniem Wileńskiemu Towa-
rzystwu Przyjaciół Nauk na przeprowadzenie prac badawczych i konserwatorskich 
oraz rejestracją organizacji opiekującej się zabytkami, tj. Towarzystwa Opieki nad 
Historycznymi Pamiątkami, Zabytkami Sztuki i Kultury Polskiej, przekształconego w 
1974 r. w Towarzystwo Opieki nad Zabytkami16. Ochrona zabytków w Królestwie Pol-
skim była możliwa dzięki uporowi i determinacji polskich działaczy oraz inwentaryza-
torów, którzy mimo wielu przeszkód ze strony caratu, opisywali i dokumentowali za-
bytki poszczególnych guberni17 oraz prowadzili prace restauratorskie przy zabytkach.

Na terenie zaboru austro-węgierskiego panowała tolerancja dla odmiennych 
kulturi tradycji kilku narodowości zamieszkujących jej obszar. Polacy mogli jawnie 
troszczyć się o polskie dziedzictwo kulturowe, zabytki historyczne, własną tradycję. 
Muzeom dworskim przyznano przywileje oraz dofinansowania ze skarbu państwa18, 
chociaż ogólnie ochrona zabytków na terenie zaboru austriackiego nie była wspiera-
na finansowo przez monarchię19. Znaczącą rolę w propagowaniu konieczności ochro-
ny zabytków odegrał Paweł Popiel, krakowski prawnik, od 1856 r. pełniący funkcję 
pierwszego polskiego konserwatora zabytków20. Pod koniec XIX wieku wyszczegól-
niano trzy grupy zabytków:przedmioty z czasów prehistorycznych oraz przedmioty 
sztuki klasycznej (greckiej i rzymskiej); przedmioty architektury, rzeźby i malarstwa 
oraz sztuki rysunkowej z wieków średnich i czasów nowszych aż po koniec wieku 
XVIII; pomniki historyczne wszelkiego rodzaju, przede wszystkim zabytki pisemne i 

13  Kazimierz Jakub Stronczyński (1809-1896) – badacz architektury, historyk, kolekcjoner. Pracował m.in. jako 
sekretarz Królestwa Polskiego, referendarz stanu. W latach 1844-1855, na mocy Delegacji do opisywania 
zabytków starożytności w Królestwie Polski, brał aktywny udział w pracach komisji rządowej stał na czele 
komisji rządowej, przeprowadzając inwentaryzację zabytków w Królestwie Polskim. Po tzw. Inwentaryzacji 
Stronczyńskiego napisał on dzieło Opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim, które do dnia dzisiejszego 
stanowią nieocenione źródło informacji o historii architektury i zabytków na ziemiach polskich.

14  J. Kłoczowski, L. Müllerowa, J. Skarbek, J. A. Chróścicki, Zarys dziejów Kościoła Katolickiego z Polsce, Kra-
ków 1986, s. 235-236.

15  J. Pruszyński, Ochrona zabytków w Polsce, op. cit., s. 60.
16  F. Midura, Społeczna opieka nad zabytkami na ziemiach polskich do r. 1918, Warszawa 2004, s. 253.
17  D. Ziarkowski, Inwentaryzacja zabytków Królestwa Polskiego a system ochrony dziedzictwa kulturowegow 

Rosji w pierwszej połowie XIX w. [w:] Sztuka Europy Wschodniej, t. 1, Polska –Rosja: Sztuka i Historia, 
Warszawa-Toruń 2013, s. 203.

18  J. Pruszyński, Ochrona zabytków w Polsce, op. cit., s. 63.
19  B. Rymaszewski, Polska ochrona zabytków, op. cit., s. 22.
20  J. Frycz, Restauracja…, op. cit., s. 12.
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archiwalne, począwszy od najdawniejszych czasów, aż do końca wieku XVIII21.
W 1888 r. w Krakowie odbył się zjazd konserwatorski, na którym powołano dwa 

organy ochrony zabytków: Grono Konserwatorów w Galicji Wschodniej (z siedzibą 
we Lwowie) oraz Grono Konserwatorów w Galicji Zachodniej (z siedzibą w Krako-
wie)22, zaśw 1914 r. powołany został Krajowy Urząd Konserwatorski z siedzibą w 
Krakowie23. Cechą charakterystyczną w działalności konserwatorów zabytków sta-
nowiło uwzględnianie opinii miejscowych środowisk w zakresie podejmowanych 
działań ochronnych. Ta forma podejmowania decyzji konserwatorskich po konsulta-
cjach społecznych, w 1918 r. została uregulowana jako zasada w pierwszym polskim 
systemie ochrony zabytków.

Pierwsze lata XX wieku oprócz silnych dążeń niepodległościowych, zaznaczyły się 
także w postrzeganiu zabytków nie tylko jako dziedzictwa przeszłości, ale przede 
wszystkim jako symbolu patriotyzmu, wyzwalającego poczucie tożsamości narodo-
wej i ofiarności całego społeczeństwa. Nie do przecenienia była działalność ówcze-
snych towarzystw nauk,których celem było wzmacnianie patriotyzmu przez troskę 
o polskie zabytki i kulturę.

2. Pierwsze regulacje prawne ochrony zabytków początku XX wieku
Początek XX wieku stanowił znaczący czas w rozwoju prawnej ochrony zabytków 

na terenie Polski. Zanim jednak ochrona zabytków doczekała się pierwszego uregu-
lowania prawnego, rolę ochronną pełniły zakładane w tym celu organizacje i stowa-
rzyszenia. Wśród inicjatyw towarzystw naukowych działających na rzecz zabytków 
na terenach poszczególnych zaborów, wielkie zasługi w tym zakresie przypadły To-
warzystwu Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Dnia 27 października 1906 r. Towa-
rzystwo zainaugurowało oficjalnie swoją działalność w odpowiedzi na carski ukaz 
tolerancyjny24, jednak nieformalnie funkcjonowało znacznie wcześniej, dokumentu-
jąc i inwentaryzując zabytki oraz propagując wiedzę o historii i kulturze polskiej. 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości, jako jedyna tego typu organizacja, 
podejmowało prace konserwatorskie na obszarze wszystkich trzech zaborów25.

Za pierwszy polski akt prawodawczy mający za zadanie ochronę narodowego 
dziedzictwa kultury, należy uznać Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z 
dnia 31 października 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury26. Był to donio-
sły moment w historii Polski, gdy dwa tygodnie przed odzyskaniem niepodległości, 
funkcjonujący od zaledwie roku najwyższy organ odradzającego się państwa pol-

21  W. Demetrykiewicz, Opieka prawna w Austrii dla zabytków sztuki i pomników historycznych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem stosunków galicyjskich, Kraków 1885, s. 18.

22  Ibidem, s. 18.
23  J. Remer, Trzydziestolecie konserwatorska polskiego, „Ochrona Zabytków”, 1948, z. 2, s. 37.
24  Ukaz cara Mikołaja II z 30 kwietnia 1905 r. O wzmocnieniu zasad tolerancji religijnej. Imienny Ukaz Najwyższy. 

Tekst ukazu [w:] Zbiór Praw Królestwa Polskiego/Swornik zakonow Carstwa Polskogo, T. 9, cz. 1, 1905, War-
szawa 1906 r., s. 92-99. W ukazie car m.in. obiecał przyznanie pełnej wolności obywatelom oraz gwarantował 
wolność religijną.

25  B. Wierzbicka, E. Siurawska, Stulecie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości 1906-2006, Warsza-
wa 2006, s. 3.

26  Dz. P.P.P Nr 16, poz. 36.
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skiego27, wydał dekret w celu ochrony narodowej kultury i sztuki oraz materialnego 
dziedzictwa, jakim są zabytki. W tak trudnych, burzliwych warunkach politycznych 
Rada Regencyjna dostrzegła potrzebę objęcia pilną ochroną prawną kulturowego 
dorobku Narodu Polskiego. Dekret stanowił więc podkreślenie wybitnego znacze-
nia zabytków jako spoiwa, podtrzymującego tożsamość narodową Polaków w trud-
nych czasach zaborów, a także dostrzeżenie zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego 
wynikających z jego niszczenia i zubożenia28. Jak słusznie zauważył Jan Pruszyński 
„liczne sformułowania pierwszego polskiego prawa ochrony zabytków wyprzedzają 
rozwiązania przyjęte za granicą i zachowują aktualność po dziś dzień”29.

Początkowo Dekret Rady Regencyjnej nie obejmował zasięgiem całego kraju. Jego 
stopniowe wdrażanie na przestrzeni kilku lat związane było ze stopniowym scala-
niem polskiej administracji państwowej30 po odzyskaniu niepodległości. Dekret nie 
tylko sankcjonował społeczną opiekę nad zabytkami, ale jednocześnie określił od-
powiedzialność i kompetencje organów administracji państwowej w zakresie spra-
wowania ochrony nad zabytkami31.

W art. 2 i3 Dekretu kwestie opieki nad zabytkami powierzono Ministrowi Wy-
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego, zaś czynności związane z opieką – kon-
serwatorom zabytków sztuki i kultury, mianowanym przez tegoż ministra. W De-
krecie rozróżnione i wyszczególnione zostały trzy kategorie zabytków: zabytki 
nieruchome, zabytki ruchome oraz wykopaliska i znaleziska. Art. 12 stanowił, że 
zabytkami nieruchomymi uznaje się:jaskinie, grodziska, kurhany, mogiły, usypiska, 
cmentarzyska, ślady osad nawodnych, baby kamienne itp.;budowle murowane oraz 
drewniane wraz z przyległym im otoczeniem, a także zachowane ich części; dzieła 
sztuk plastycznych związane z architekturą budynku;pomniki, nagrobki, kapliczki, 
figury itp.;ruiny budowli, pomników i posągów;wybitne pod względem estetycznym 
grupy budowli, charakterystyczne dla miast, wsi lub dzielnic;zachowane rozplano-
wania starych miast i dzielnic, wraz z historycznymi nazwami ulic i placów,zabytko-
we ogrody, aleje cmentarne, zabytkowe drzewa.

Art. 18 Dekretu wymieniał rodzaje zabytków uznanych za ruchome, tj.:przedmio-
ty związane bezpośrednio z przeznaczeniem budynku (np. ołtarze, tablice, dzwo-
ny) oraz kolekcje tych zabytkowych przedmiotów, przechowywane np. w muzeach; 
obrazy, rzeźby, ryciny;dzieła sztuk zdobniczych (np. zbroje, oręża, pojazdy, dywany, 
ubiory, meble);monety, medale, pieczęcie, tłoki mennicze; druki, rękopisy; ludowe 
sprzęty domowe.

W Dekrecie Rady Regencyjnej zawarte zostały rozwiązania, które po dziś dzień 
uważane są za nowoczesne i z niewielkimi modyfikacjami zostały zawarte w obowią-
zującej aktualnie ustawie o ochronie zabytków. Dekret wprowadził prawne instru-
menty i formy ochrony, m.in. wywłaszczenie lub ograniczenie użytkowania zabytku, 

27  Rada Regencyjna to organ władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego. Powołana została reskryptami nie-
mieckich i austro-węgierskich władz okupacyjnych. Sprawowała urząd od 27 października 1917 r. do 14 
listopada 1918 r.

28  K. Zeidler, M. Marcinkowska, Wstęp [w:] Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki 
i kultury z komentarzem, czyli eseje o prawie ochrony dziedzictwa kultury, (red.), K. Zeidler, Gdańsk 2017, s. 
9-10.

29  J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. 1, Kraków 2001, s. 342.
30  B. Rymaszewski, Polska ochrona zabytków, op. cit., s. 37.
31  Ibidem, s. 39.



ARTYKUŁY

183

jeśli zajdzie niebezpieczeństwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytku, zakaz wywozu 
za granicę zabytków ruchomych (art. 26), obowiązek udostępniania zabytku do prac 
badawczych zabytku i stanu jego zachowania (art. 6 i art. 8), konieczność uzyskania 
zgody konserwatora zabytków na wyburzenie zabytkowej nieruchomości (art. 13), 
konieczność uzgadniania z konserwatorem zabytków wszelkich planowanych robót 
przy zabytku (art. 14, art. 20, art. 21). Ponadto Dekret zobowiązał właścicieli zabyt-
ków do czynnej opieki i zabezpieczania zabytku przez zniszczeniem (art. 15), a także 
zobowiązał rząd do pomocy właścicielowi zabytku przy jego utrzymaniu, gdy zaist-
nieją wyjątkowe okoliczności (art. 16). W Dekrecie uregulowano postępowanie przy 
wywłaszczaniu zabytków, kwestie wypłaty odszkodowania na skutek wywłaszczenia 
oraz wskazane sankcje za wykroczenia popełnione przeciwko przepisom Dekretu.

Na podkreślenie zasługuje drugie zdanie art. 1 Dekretu stanowiące, że „Należące 
do Państwa Polskiego lub jego obywateli (…) zabytki sztuki i kultury, znajdujące się 
zagranicą, mogą być przedmiotem szczególnych środków ochrony ze strony władzy 
państwowej polskiej oraz umów międzynarodowych”.Dzisiaj także dziedzictwo na-
rodowe znajdujące się poza granicami Polski, chronione jest pośrednio w ustawie 
zasadniczej32. Minister Kulturyi Dziedzictwa Narodowego wraz z podległym mu De-
partamentem Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych, podejmują 
liczne działania, mające na celu poprawę stanu zachowania, wzmocnienia ochrony, 
a także upowszechniania wiedzy odnośnie polskiego dziedzictwa kulturowego znaj-
dującego się poza granicami kraju.

Dla wykonania postanowień Dekretu wydano:Rozporządzenie Ministra Sztuki i 
Kultury z dnia 5 kwietnia 1919 r. w przedmiocie organizacji urzędów konserwator-
skich; Rozporządzenie Ministra Sztuki i Kultury z dnia 5 kwietnia 1919 r. w przed-
miocie wpisywania zabytków do inwentarza;Rozporządzenie Ministra Wyznań Re-
ligijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 maja 1924 r. o utworzeniu okręgowych 
komisji konserwatorskich;Rozporządzenie Ministra Sztuki i Kultury z dnia 24 stycz-
nia 1920 r.o podziale obszaru byłego zaboru rosyjskiego na okręgi konserwatorskie33.

Zgodnie z wprowadzonym 6 marca 1928 r.Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej o opiece nad zabytkami34, modyfikacji uległa definicja zabytku, 
a także uzupełniono brzmienia niektórych regulacji Dekretu Rady Regencyjnej. Na 
mocy art. 4 Rozporządzenia utworzono rejestr zabytków, funkcjonujący do dnia dzi-
siejszego,a obecna struktura i organizacja organów ochrony zabytków odpowiadają 
zasadniczo regulacjom działu II tego Rozporządzenia.

Rozporządzenie Prezydenta RP z 1928 r.w art. 2 wyjęło spod ochrony zabytki 
„specjalnego kultu religijnego, np. obrazy cudowne”, jako rezultat konkordatu za-
wartego w 1925 r.między Stolicą Apostolską a rządem Polski35. Konkordat gwaranto-
wał Kościołowi wyłączenie spod ingerencji ze strony państwa tajne archiwa bisku-
pie oraz zabytkowe dzieła sztuki związane ze sferą sacrum. Rozporządzeniem Mini-

32  Art. 6 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowiący o udzielaniu przez 
Rzeczpospolitą Polską pomocy Polakom mieszkającym poza granicami kraju w zachowaniu ich związków 
z polskim dziedzictwem kulturowym.

33  J. Pruszyński, Ochrona zabytków w Polsce, op. cit., s. 79.
34  Dz.U.z 1928 r. Nr 29, poz. 265 ze zm.
35  Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Rzymie dnia 10 lutego 

1925 r. ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1925 r. (Dz.U.z 1925 r. nr 72, poz. 501).
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stra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego36 ustanowiono mieszane komisje 
kościelno-państwowe, których zadaniem było rozstrzyganie w sprawie zabytków 
sztuki sakralnej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1932 r. o sposobie chronienia 
przedmiotów zabytkowych, będących własnością państwa37 nałożyło na wszystkich 
państwowych użytkowników obowiązek zawiadomienia konserwatorów o fakcie 
posiadania lub użytkowania zabytkowego przedmiotu, aby mogli dokonać wpisu do 
rejestru zabytków. Przepisy Rozporządzenia nakazywały także właścicielom należy-
te utrzymanie zabytków oraz ubieganie się o zgodę konserwatora do przeprowadza-
nia wszelkich prac wpływających na stan zachowania zabytku38.

 W kolejnych latach, a więc w czasie trwania obu wojen światowych, ochrona dóbr 
kultury materialnej była kontynuowana, ale niewystarczająca. Ze względu na skalę 
zniszczeń wojennych i lata okupacji, Polska utraciła wiele cennych zabytków. Trze-
cia Rzesza od początku okupacji dokonywała selekcji polskich zabytków na cenne 
ruchome, które były wywożone do niemieckich zbiorów, oraz nieruchomości i za-
bytki ruchome, które celowo niszczono. Swoje działania opierali na hitlerowskim 
programie, opisanym w Mein Kampf: „Zabierzcie narodowi jego zabytki, a w ciągu 
jednego pokolenia przestanie być narodem”. Ostatnie chwile wojny były jednocze-
śnie najsilniejszym procesem zagłady polskiego dziedzictwa kulturalnego ze strony 
Niemców. Odmienną politykę wobec polskich zabytków stosował Związek Radziec-
ki. Działania wojenne i okupacyjne ZSRR rozgrywało na innych płaszczyznach, bez 
bezpośredniego niszczenia polskiego dziedzictwa kulturowego39.

Zachowanie wielu zabytków przed zniszczeniami wojennymi możliwe było dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu Polskiego Państwa Podziemnego w różne formy dzia-
łań konspiracyjnych i ochronnych. W Polskim Państwie Podziemnym funkcjonowało 
kilkanaście struktur, które skupiały swoją działalność wokół ochrony dziedzictwa 
kulturowego40. Polskie Państwo Podziemne zajmowało się także działalnością ukie-
runkowaną na odtworzenie polskiego dziedzictwa kulturalnego. W tym celu Depar-
tament Odbudowy i Robót Publicznych prowadził tzw. prace przyszłościowe, czyli 
opracowywał wszechstronny plan odbudowy zniszczeń wojennych41. Ochrona za-
bytków zapewniana przez działalność Polskiego Państwa Podziemnego z pewnością 
nie była wystarczająca, była jednak nie do przecenienia42. Dzięki tej konspiracyjnej 
ochronie zachowany został znaczący zasób polskich zabytków, który następnie sta-
nowił bazę odbudowy polskich miast i kultury.

36  Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 19 grudnia 1925 r. w spra-
wie komisji mieszanych dla ochrony zabytków sztuki kultury, znajdujących się w katolickich kościołach i 
lokalach kościelnych (Dz.U.z 1926 r Nr 6, poz. 35).

37  Dz.U.z 1932 r. Nr 89, poz. 750.
38  J. Pruszyński, Ochrona zabytków w Polsce, op. cit., s. 87.
39  Por. B. Rymaszewski, Polska ochrona zabytków, op. cit. s. 97-99.
40  Działania chroniące dobra kultury podejmowali m.in.: Delegatura Rządu RP na Kraj, Departament Oświaty 

i Kultury wraz z podległym mu Działem Kultury i Sztuki, Departament Likwidacji Skutków Wojny, Mu-
zeum Narodowe w Warszawie.

41  G. Górski, Administracja Polski Podziemnej w latach 1939-1945. Studium historyczno-prawne, Toruń 
1995, s. 188.

42  Por. P. Majewski, Nasze było dla nas bezcenne… Ochrona dóbr kultury w działalności Polskiego Państwa 
Podziemnego 1939-1945, „Muzealnictwo” 2017, z. 58, s. 15.
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3. Organizacja ochrony zabytków w drugiej połowie XX wieku
W lipcu 1944 r. powołany został Resort Kultury i Sztuki, przemianowany w grrud-

niu na Ministerstwo Kultury i Sztuki. Jednym z czterech utworzonych wydziałów mi-
nisterstwa był Wydział Ochrony Zabytków, kierowany przez Głównego Konserwa-
tora Zabytków. Do zadań wydziału należało prowadzenie inwentaryzacji zabytków, 
prac konserwatorskich oraz nadzór nad terenowymi urzędami konserwatorskimi.

Rozporządzeniem Kierownika Resortu Kultury i Sztuki i Kierownika Resortu Ad-
ministracji Publicznej43 w 1944 r. utworzono referaty muzeów i ochrony zabytków, 
funkcjonujące w wydziałach kultury i sztuki urzędów wojewódzkich. Największym 
problemem ówczesnej ochrony zabytków były grabieże oraz niszczenie opuszczo-
nych majątków poniemieckich. Dla powstrzymania skali tych działań Minister Kultury 
i Sztuki wydał okólnik w sprawie zabezpieczenia zabytków ruchomych z mienia pod-
worskiegoi poniemieckiego44. Pozbawione ochrony były także drewniane zabytkowe 
obiekty, pomijane w prowadzonych prowizorycznych spisach zabytków architektury.

W ramach działającej od 1945 r. Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków, 
jako komórki organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Sztuki, utworzony został Wy-
dział Rewindykacji i Odszkodowań, którego celem było prowadzenie rejestru strat 
wojennych oraz opracowanie i wdrożenie rewindykacji. Szybkość prowadzenia akcji 
rewindykacyjnej oraz zaangażowanie jej uczestników przyczyniły się do odzyskania 
wielu zabytków przechowywanych bez właściwego zabezpieczenia. Rewindykacja 
oficjalnie została zakończona z sukcesem w 1951 r., mimo odzyskania zbiorów nie-
kompletnych, czy wymagających podjęcia pilnych prac konserwatorskich45, a niefor-
malnie prowadzona była jeszcze przez kilka kolejnych lat i pozwoliła odzyskać wiele 
cennych kolekcji zabytkowych obrazów.

Pierwszy polski akt prawny dotyczący wprowadzenia rejestracji całości zaso-
bu zabytków stanowił okólnik wydany przez Ministra Kultury i Sztuki w dniu 20 
czerwca1952 r., który określił sposób i zakres prowadzenia rejestru zabytków, wraz 
ze wskazaniem na konserwatorów jako organ prowadzący rejestr. Zarządzeniem 
Ministra Kultury i Sztuki utworzona została Rada konserwatorska46 w celu opraco-
wania podstawowych zasad ochrony zabytków. Podczas pierwszego posiedzenia 
Rady w dniu 25 lutego 1953 r. przygotowano koncepcję ochrony zabytków oraz wy-
tyczne pracy dla służb konserwatorskich. Był to dokument przełomowy w regulacji 
nowych kwestii ochronnych, uwzgledniający ówczesną sytuację polityczną i braki 
kadrowe służb konserwatorskich47. W tym samym okresie znacznie nasiliło się zja-
wisko dewastacji poprzez wyburzanie zabytkowych nieruchomości, traktowanych 
przez władze Polski nie w kategoriach dziedzictwa kulturowego, a przeżytku feuda-

43  Rozporządzenie Kierownika Resortu Kultury i Sztuki wydane w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Admini-
stracji Publicznej z dnia 5 października 1944 r. o utworzeniu organów kultury i sztuki przy urzędach wojewódz-
kich i starostwach powiatowych (Dz.U. z 1944 r. Nr 7, poz. 37).

44  Okólnik Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 czerwca 1949 r. w sprawie zabezpieczenia zabytków ruchomych 
z mienia podworskiego i poniemieckiego (Dz. Urz. MKiS Nr 4, poz. 60).

45  J. Pruszyński, Ochrona zabytków w Polsce, op. cit., s. 144.
46  Zarządzenie nr 6 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 stycznia 1953 r., nie publ.
47  Por. J. Pruszyński, Ochrona zabytków w Polsce, op. cit., s. 185.
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lizmu i klerykalizmu48. W 1959 r. przygotowany został projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów m.in. w sprawie zakresu działania organów konserwatorskich. Co praw-
da projekt ten nie został zrealizowany, ale cześć opracowanych przepisów została 
wykorzystana trzy lata później we wprowadzonej ustawie o ochronie dóbr kultury.

Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury49 zapoczątkowała rewolu-
cyjne zmiany w polskim systemie ochrony zabytków. Nowością było użycie terminu 
„dobra kultury” w miejsce wcześniej obowiązujących regulacji, wskazujących wprost 
na zabytki. W ustawie dokonano bowiem rozróżnienia na zabytki jako obiekty pod-
legające wprost ochronie prawnej, oraz dobra kultury, czyli składniki materialne i 
niematerialne dziedzictwa narodowego, których wartość zabytkowa jest oczywista 
i niezależna od prawnego uznania jako zabytek50. Podział ten budził kontrowersje 
w środowisku prawników z uwagi na brak jednoznacznego wyszczególnienia, które 
zabytki powinny podlegać prawnej ochronie, a które np. można swobodnie wywieźć 
za granicę, gdyż co prawda stanowiły dobro kultury, ale nie stricte zabytek chronio-
ny szeregiem regulacji prawnych.

Ustawa z 1962 r. w art. 5 rozszerzyła i doprecyzowała katalog przedmiotów pod-
legających prawnej ochronie. Wyszczególnione zostały:dzieła budownictwa, urbani-
styki i architektury wraz z otoczeniem oraz zespoły budowlane;obiekty etnograficz-
ne;dzieła sztuk plastycznych;pamiątki historyczne i miejsca wydarzeń historyczny-
ch;obiekty archeologiczne i paleontologiczne;obiekty techniki i kultury materialne-
j;rzadkie okazy przyrody żywej lub martwej, niepodlegające przepisom o ochronie 
przyrody;materiały archiwalne;materiały biblioteczne;kolekcje i zbiory posiadające 
wartość artystyczną lub historyczną jako całość;pracownie i warsztaty wybitnych 
twórców i działaczy; inne przedmioty nieruchome i ruchome zasługujące na trwałe 
zachowanie ze względu na wartość naukową, artystyczną lub kulturalną.

Rzeczywista prawna ochrona obejmowała jednak tylko te z wyżej wymienionych 
dóbr kultury, które: zostały wpisane do rejestru zabytków; weszły w skład muzeów, 
bibliotek lub archiwów publicznych oraz te przedmioty, których charakter zabyt-
kowy był oczywisty. Jak słusznie zauważył Władysław Sieroszewski, tylko wpis za-
bytku do rejestru skutkował należytą prawną ochroną, a zabytki uznane wyłącznie 
za oczywiste dobra kultury a niewpisane do rejestru bywały rozbierane, burzone, 
wywożone za granicę51. Z tego względu wyłącznie decyzja o wpisie do rejestru zabyt-
ków gwarantowała faktyczną ochronę przepisami ustawy o ochronie dóbr kultury.

Ustawa w art. 13 ust. 1 powierzyła prowadzenie rejestru wojewódzkim konserwato-
rom zabytków. Sama decyzja odnośnie uznania przedmiotu za zabytek miała być podej-
mowanaw oparciu o istnienie przesłanek świadczących o jego wartości historycznej, ar-
tystycznej lub naukowej. Z kolei art. 16 ustawy stanowił o przesłankach umożliwiających 
skreślenie zabytku z rejestru, a więc Minister Kultury i Sztuki mógł podjąć taką decyzję, 
gdy dobro kultury:zostało całkowicie zniszczone;zostało zdyskwalifikowane pod wzglę-
dem zabytkowego charakteru; zostało wywiezione za granicę.

48  Por. Projekt nowelizacji rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami, 
archiwum Ministra Kultury i Sztuki, akta II/1 z 1957 r.

49  Dz.U.z 1962 r. Nr 10, poz. 45.
50  Por. B. Rymaszewski, Polska ochrona zabytków, op. cit., s. 137.
51  S. Łazarowicz, W. Sieroszewski, Przepisy prawne dotyczące ochrony dóbr kultury oraz muzeów, wyd. 2, 

Warszawa 1970, s. 30.



ARTYKUŁY

187

Wpis do rejestru pociągał za sobą skutki prawne w stosunku do właścicieli zabyt-
ków, zobowiązując ich do troski o stan zachowania zabytku poprzez zabezpieczanie 
przed zniszczeniem, uzyskiwanie zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków na 
planowane prace restauratorskie, a także użyczanie zabytku ruchomego w celach 
wystawienniczych oraz udostępnianie do badań naukowych52. Art. 33 ustawy wska-
zywał na sankcję w postaci przejęcia na własność państwa zabytku o szczególnej 
wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, jeśli właściciel nie będzie sprawo-
wał właściwie, wskazanej ustawą, opieki nad zabytkiem.

Wykonywanie kompetencji Ministra Kultury i Sztuki powierzone zostało Zarzą-
dowi Muzeów i Ochrony Zabytków, przekształconemu w 1988 r. w Departament 
Ochrony Dóbr Kultury Muzeów i Plastyki53. Działania w dziedzinie ochrony zabyt-
ków wspierane były przez organy doradcze i opiniodawcze, takie jak:Narodową 
Radę Kultury, utworzoną ustawą z dnia 4 maja 1982 r.54 i działającą przy Prezesie 
Rady Ministrów;Radę Ochrony Zabytków, powołaną zarządzeniem nr 13 Ministra 
Kultury i Sztuki z dnia 6 lutego 1973 r.55, pierwotnie jako Radę Ochrony Dóbr Kul-
tury, jako organ doradczy przy Ministrze Kultury i Sztuki;Komisję Konserwatorską, 
utworzoną zarządzeniem nr 142 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 października 
1963 r. jako organ kolegialny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, działającą przy 
Departamencie Ochrony Dóbr Kultury Muzeów i Plastyki;Rady ochrony dóbr kultu-
ry stanowiące organy doradcze wojewódzkich konserwatorów zabytków56.

Ważną rolę odgrywały także społeczne inicjatywy ochrony zabytków, przede 
wszystkim działalność Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy, Narodowego Fun-
duszy Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, Komisji Opieki nad Zabytkami Polskiego To-
warzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, oraz powołanego w 1974 r. Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami57. Działalność społecznych organizacji stanowiła odpowiedź na 
stanowienie art. 70 ust. 2 ustawy o ochronie dóbr kultury, tj. powołanie społecznych 
opiekunów zabytków „jako wyraz troski społeczeństwa o pamiątki przeszłości”.

Zakończenie
Podsumowując należy stwierdzić, że pierwszym kryterium stosowanym w natu-

ralny sposób przy wyborze obiektów, którym zapewniano opiekę i chroniono jako 
dobro kulturowe, była wartość historyczna. Ochrona zabytków na terenie Polski ma 
wielowiekową historię. Chociaż pierwszym polskim aktem prawnym regulującym 
formy i sposób tej ochrony był pochodzący z 1918 r. Dekret Rady Regencyjnej, to 
jednak już wcześniej zabytki chronione były przepisami ustaw zaborców, ale także 
przede wszystkim otoczone dobrowolną czynną opieką ze strony społeczeństwa.

 Aż do XIX wieku działania podejmowane w celu ochrony zabytków określano 

52  Art. 25 i art. 27 ustawy z 1962 r. o ochronie dóbr kultury.
53  J. Pruszyński, Ochrona zabytków w Polsce, op. cit., s. 238-239.
54  Dz.U.z 1982 r. Nr 14, poz. 111.
55  Dz. Urz. MKiS nr 2,poz. 17.
56  Na szczeblu wojewódzkim Rady Ochrony Dóbr Kultury powoływane były na podstawie art. 10 ust. 2 usta-

wy o ochronie dóbr kultury.
57  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami zostało powołane decyzją Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z 

dnia 17 stycznia 1974 r., nr SW. III-900/23/73, jako zawiązanie i kontynuacja działającego w latach 1906-
1944 Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości
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mianem starożytnictwa, zaś starożytność wówczas rozumiana była właśnie jako 
coś historycznego, dawnego, a opieką otaczano przedmioty związane z przeszłością. 
Kultywowanie ochrony zabytków o znaczeniu historycznym ściśle związane jest z 
dążeniem społeczeństwa do posiadania i budowania własnej tożsamości i odrębno-
ści narodowej, a także dokumentowania ciągłości rozwoju społecznego, kulturowe-
go oraz politycznego58. Z kolei ocena wartości historycznej zabytku wynika ze wzglę-
dów emocjonalnych, wyznaniowych, politycznych lub ideologicznych, dlatego jest 
zróżnicowana w odbiorze przez poszczególne narody, grupy społeczne i religijne, a 
nawet przez indywidualny system wartości jednostki.

Obecnie obowiązująca ustawa o ochronie zabytków59 określa podział wartości za-
bytków na historyczne, artystyczne i naukowe. Poza wartościami dostrzeżonymi w 
ustawie, istnieje cały szereg innych równie ważnych wartości zabytków dostrzeżo-
nych na przestrzeni wieków, m.in. wartości patriotycznych, sakralnych, symbolicz-
nych, użytkowych, edukacyjnych.

Wartość patriotyczna zabytku identyfikuje społeczeństwa pod względem wspól-
nej i unikalnej przeszłości jako narodu, zarówno w ujęciu cywilizacyjnym, jak i poli-
tycznym60. Wartość sakralna, nierozerwalnie związana z duchowością człowieka, po-
siada odmienne znaczenie dla każdej grupy społecznej, w zależności od wyznawanej 
religii lub ateizmu. Na przestrzeni wieków to religijność znacząco wpłynęła na wy-
tworzenie ogromnego dziedzictwa kulturowego, artystycznego i historycznego. Tro-
ska o zabytki sakralne znajduje odzwierciedlenie w umowach międzynarodowych 
pomiędzy Stolicą Apostolską a poszczególnymi państwami61, a także w regulacjach 
prawnych wobec zabytków innych wyznań.

Na przestrzeni ostatniego stulecia wykształciło się nowe rozumienie wyrażenia 
„opieka nad zabytkami”. W Dekrecie Rady Regencyjnej z 1918 r. oraz Rozporządze-
niu Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r. opieka nad zabytkami oznaczała zapew-
nienie ochrony zabytkowym dobrom kultury przez ingerencję państwa i polegała 
na sprawowaniu władzy konserwatorskiej na mocy obowiązujących regulacji praw-
nych. Określenie „opieka nad zabytkami” wywodzi się bowiem z wielowiekowej 
tradycji otaczania troską i dbałością wartościowych przedmiotów historycznych. 
Opieka ta do czasu pierwszych regulacji prawnych miała jedynie wymiar moralny62 
i dopiero prawne uznanie, że zachowanie zabytku nie jest sprawą prywatną jego 
właściciela, tylko leży ono w interesie społecznym, nadało organom administracji 
publicznej kompetencje do sprawowania działań ochronnych.

Streszczenie:
Celem artykułu jest wykazanie, że nawet mimo braku aktów normatywnych, 

ludzie od zawsze dbali o ważne dla nich pamiątki po przodkach, przekazując je z 
pokolenia na pokolenie. Ta troska o wartościowe dobra kultury wytworzone przez 

58  J. Pruszyński, Prawo do dziedzictwa kultury a własność dzieł sztuki i zabytków, „Przegląd Zachodni”, 2006, 
nr 2, s. 5.

59  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 282).
60  J. Pruszyński, Prawo do dziedzictwa kultury a własność dzieł sztuki i zabytków, op. cit., s. 5.
61  J. Wojtkowski, O ochronie dóbr kultury w ustawodawstwie Kościoła Rzymskokatolickiego, [w:] Wandalizm 

wobec dziedzictwa naturalnego i kulturowego, red. W. Pływaczewski, S. Buczyński, Olsztyn 2015, s. 61.
62  J. Brudnicki, Prawna opieka nad zabytkami – wybrane aspekty, „Ochrona Zabytków”, 2014, nr 2, s. 49.
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poprzednie pokolenia z upływem czasu powodowała podejmowanie prób sfor-
malizowania prawnego zakresu ochrony zabytków.Ochrona zabytków, czy szerzej 
- dziedzictwa kulturowego, była postrzegana jako konieczna już w czasach starożyt-
nych.Jednak w polskich regulacjach aż do początku XX w. nie istniały prawne formy 
ochrony dóbr kultury oraz stricte zabytków. Wcześniej zabytki obejmowane były 
jedynie ochroną przepisów kościelnych. Za pierwszy polski akt prawodawczy mają-
cy za zadanie ochronę narodowego dziedzictwa kultury, należy uznać Dekret Rady 
Regencyjnej Królestwa Polskiego z 1918 r.Dzisiejszy system ochrony zabytków w 
dużej mierze opiera się na rozwiązaniach prawnych wprowadzonych do polskiego 
systemu prawnego ponad sto lat temu.

Słowa kluczowe: dziedzictwo narodowe, dobra kultury, Dekret Rady Regencyj-
nej, ustawa o ochronie zabytków, dziedzictwo materialne. 

Summary:
Development of the system of protection of monuments in Polish lands
The aim of the article is to show that even in the absence of normative acts, peo-

ple have always cared for the mementoes of their ancestors that were important to 
them, passing them down from generation to generation. This concern for the valu-
able cultural goods created by previous generations over time resulted in attempts 
to formalise the legal scope of monument protection.Protection of monuments or 
broad cultural heritage was seen as necessary already in ancient times. However, in 
Polish regulations, until the beginning of the 20th century, there were no legal forms 
of protection of cultural goods and strictly monuments. Previously, monuments 
were only protected by church regulations. The first Polish legislative act to protect 
the national cultural heritage was the Decree of the Regency Council of the Kingdom 
of Poland of 1918. Today’s monument protection system is largely based on legal 
solutions introduced into the Polish legal system over one hundred years ago.

Keywords:national heritage, cultural goods, Regency Council Decree, the Act on 
the Protection of Monuments, material heritage.
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Rola ojca we współczesnym życiu 
rodzinnym

Ur. w 1999 roku w Kielcach. Absolwentka Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. Obecnie studentka drugiego 
roku pracy socjalnej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania oscylują wokół tematów 
związanych z kierunkiem studiów oraz dotyczą pedagogiki  i psychologii. Wygłosiła referat o tematyce ojcostwa na 
konferencji w Stalowej Woli.

 

Wstęp
Rodzina pełna względem dziecka stanowi pierwotnie oraz jednocześnie najlep-

sze socjalizacyjne środowisko. W niej buduje ono swoją osobowość, normy spo-
łeczne, wartości, poglądy, zdobywając niezbędne umiejętności do życia oraz przy-
stosowujące do optymalnego i prawidłowego funkcjonowania we współczesnym 
życiu rodzinnym w lokalnym oraz społecznym środowisku. Ojcostwo, porównywal-
nie jak macierzyństwo przekazywane jest pokoleniowo, z pokolenia na pokolenie, 
biologicznie czy tez historycznie uwarunkowanie jest w życiu społecznym1.

Od kilkudziesięciu lat obserwujemy niepokojące zjawisko obniżenia się roli ojca 
w rodzinie czy tez w wychowaniu dziecka. Wiele mówi się na temat macierzyństwa, 
doceniając się jego rolę, natomiast rola ojca w rodzinie staje się bardziej enigma-
tyczna. Kolejne generacje wychowują się wielkiej mierze bez ojca. To nie sztuka, 
aby powołać dziecko na świat, nie wystarczy utrzymać go materialnie. Należy jesz-
cze się odważyć zastać jego „przyjacielem”. Niedostatek „ojcowskiej ręki” w niejed-
nej rodzinie stanowi jedną z przyczyn coraz to większej destabilizacji „młodych”. 

Zakładając, że bez bliskiego kontaktu dziecka z matką traci ono wiele w roz-
wijaniu własnych uczuć oraz więzi osobowych, o ile brak ojca zaowocować może 
zmniejszonym poczuciem swojej wartości, brakiem konkretnego „kręgosłupa 
moralnego”, obniżeniem wymagań sobie stawianych, jak również negatywnym 
stosunkiem do tradycji czy też wiary. Ludzie młodzi często się załamują, tracąc 
przy tym wiarę we własne zdolności przy pierwszym niepowodzeniu. Nie wszyscy 
potrafią dać sobie radę z trudnościami reagując buntem oraz agresją, skutki jej 
aż nadto możemy dobrze zauważyć obecnych czasach. Dziecko w rozwoju swym 
potrzebuje zarówno ciepła oraz opieki matki, czy też siły, konsekwencji, zdecydo-
wania ojca. Na początku rozwija się najsilniej w atmosferze miłości pomiędzy tymi 
dwoma osobami. Wątpliwości nie ulega jednak fakt, że wychowanie człowieka 

1  W. Ośkiewicz, Rola ojca w oddziaływaniach wychowawczych dziecka w rodzinie, „Pedagogika Rodziny” 
2/3, 99-106 2012, s. 99

                 Dominika Staciwa – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
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młodego jest niesłychanie ekscytującym, dającym mnóstwo satysfakcji i radości, 
ale również i trudnym2.

1. Definicja ojcostwa
Słownik Języka Polskiego definiuje ojca, jako: „mężczyznę mającego własne dziec-

ko (dzieci) w stosunku do tego dziecka (lub ze względy na nie)”; ojcostwo natomiast 
jako: „fakt, że ktoś jest ojcem (dziecka, dzieci)”3.

Ojcostwo to określenie, które opisuje zarówno relacje istniejące pomiędzy ojcem 
a dzieckiem, jak również i te, które zachodzą pomiędzy ojcem a dziecka matką. Skon-
struowane jest ono z starań podejmowanych przez mężczyznę w okresie wycho-
wania dziecka w rodzinie- czynności te kształtują się w poszczególnym kontekście 
społecznym. W związku z tym wyróżnić można tutaj dwa zasadnicze przejawy by-
cia ojcem, początkowy z nich formuje człowieka doświadczającego owej roli, drugi 
zaś eksponuje społeczną wartość ojcostwa. Bezwzględnie jednak od napotykanych 
udogodnień w literaturze, dla każdego z ojców pojęcie to może znaczyć coś 
kompletnie innego. Ojcostwo wywiera szczególny wpływ na życie i rozwój męż-
czyzny. Ogromną rolę w procesie budowania się uczuć ojcowskich wywierają dwa 
podstawowe okresy, a mianowicie oczekiwanie na dziecko oraz przyswojenia sobie 
poprawnego wzoru postępowania względem nowo narodzonego dziecka, w okresie 
początkowych lat jego życia. Narodziny dziecka stawiają zarówno ojca jak również i 
matkę, wobec kwestii, iż otwiera się nad nimi całkowicie nowa karta życia. Jest ona 
zatem autentycznym sprawdzianem wartości, których przykładem są rodzice, a jed-
nocześnie – możliwością ich własnego rozwoju psychicznego, społecznego oraz mo-
ralnego. Mężczyźni przygotowujący się do pełnienia roli ojca doznają licznych obaw, 
rozterek. Najbardziej obawiają się: wzięcia odpowiedzialności za swoje dziecko 
czy też pełnienia roli wzorcu do postępowania. Odczuwają takie wątpliwości jak: 
czy uda im się podołać z tak oczywistymi, ale równocześnie zupełnie dotychczas 
niepełniącymi czynnościami: kąpanie czy tez przewijanie dziecka. Jednak, przede 
wszystkim, aby wejść w rolę społeczną ojca potrzebne są chęci do zaangażowania 
własnego czasu i energii4.

Istotny warunek udanego ojcostwa stanowi znajomość swojego miejsca na świe-
cie. Ojciec nie powinien być zagubiony, żyjąc z dnia na dzień. Winien wiedzieć, po co 
istnieje, mieć jasny wytyczony cel. Im głębsze będzie posiadał horyzonty, tym chęt-
nie będzie angażował się w nowe wyzwania. Drugim czynnikiem konstytutywnym 
dla prawidłowego ojcostwa jest jego męskość. Naturalnie nie utożsamiana z pogardą 
względem słabszych czy tez z brutalnością, ale postawa nakierunkowana na odwagę 
i pewność siebie5.

Jak ujmuje Kazimierz Pospiszyl, wszelkie empiryczne studia na temat pozycji 
ojca w procesie rozwijania się u dziecka aspektów zachowania się powiązanych z 
płcią wskazują, iż ojciec jest niezastąpionym rodzicem. Dzieci, które są pozbawione 
prawidłowej opieki ojcowskiej są również według oceny nauczycieli czy też rówie-

2  R Podleśny, Współczesny Ojciec i jego rola, [ dostęp: 17.12.2020r.].
3  Słownik Języka Polskiego, t. 2, Warszawa 1979, s. 496-497.
4  A. Małyska, M. Dankowska-Kosman, O byciu i stawaniu się ojcem w opiniach mężczyzn - czyli o uczeniu 

się roli ojca, „Edukacja Dorosłych” 2014, nr 2, s. 148-149.
5  J. Kołys, Jak rozumiem ojcostwo, „Studia nad Rodziną” 3/2 (5), 1999 rok, s.139-140
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śników mniejszym stopniu zdolne do poprawnego przystosowania społecznego. 
Może wpływać to ich znikomą popularność w rówieśniczych grupach, a stąd na 
zaburzenia obszarze samooceny. Jednym z kluczowych negatywnych skutków po-
zbawienia dziecka prawidłowej opieki ojcowskiej odznaczają się podstawy lękowe, 
stanowiące szczególny czynnik zasadniczo wszelkich zaburzeń psychicznych. Aby, 
jednak dokonał się właściwy wpływ ojca na społeczne przystosowanie dziecka, po-
trzebne jest, by ojciec znajdował się dostępny fizycznie oraz pociecha miała z nim 
przyjazny związek emocjonalny. Szereg badań wskazuje, iż brak ojca, czy też nie-
prawidłowe sprawowanie przez niego nadzoru nad dzieckiem tworzą częste przy-
czyny zdemoralizowania się chłopców. Istotny jest również ogromny wpływ ojca 
na przestępcze zachowania dziewcząt. Bliska relacja ojca względem dziecka jest 
im tym większa, im rodzina jest mniejsza, im mniej istnieje w niej poligamicznych 
tendencji czy też im mniej czytelne są wskaźniki patrocentryzmu, które zazwyczaj 
warunkują nadmierny dystans pomiędzy ojcem a pozostałymi istotami rodziny6.

2. Współczesna pozycja ojca podczas wychowywania potomstwa
Udział ojca w procesie wychowania stanowi ważny oraz konieczny czynnik, nie-

malże niemożliwy do zastąpienia. Ojciec dostarcza pociesze takich wzorców oraz 
bodźców w jego moralnym i społecznym roli, których nie może zapełnić mu matka.

W obecnych czasach coraz bardziej widoczne stają się zwiększające się oczeki-
wania względem ojcowskiego zaangażowania w nadzorze nad małym dzieckiem. 
Mężczyźni pełnią bliższe relacje emocjonalne z własnymi dziećmi, stają się coraz 
bardziej opiekuńczy, dzielą również z matkami radości oraz trudy opiekuńcze nad 
potomstwem. Względem nowego wzorca tata odnosi się z nadzwyczajna czułościom 
do niemowlęcia oraz nie wstydzi tego się okazywać. Rola ojca nie zaczyna się zatem 
od momentu zjawienia się dziecka w rodzinie, lecz podczas planowania potomstwa. 
W dzisiejszych czasach ojciec współuczestniczy kobiecie we wszelkich zabiegach 
ciążowych oraz przygotowaniach, jest także często podczas porodu.

Miłość ojcowska stanowi nieco inny aspekt niż miłość macierzyńska. Nie jest 
ona przede wszystkim bezwarunkowa. Ojciec wielbi dziecko dlatego, iż spełnia jego 
oczekiwania, wielbi te cechy, które odpowiadają jego wymaganiom. Różni się tym od 
matki, że jego miłość możliwie, że osłabnie czy tez zaniknie w monecie dorosłości 
dziecka. Wszelkie te czynniki nie muszą oznaczać jednak, iż miłość ojcowska jest 
słabsza lecz, że pełni w dziecka życiu całkowicie inne funkcje. Konieczna jest, gdyż 
stanowi dla dziecka motywacje do dalszego rozwoju oraz wytacza kierunek w jakim 
ma ono postępować7.

Pełnione przez ojca role w rodzinie różnią się w zależności od dziecka płci. Córki 
uczą się od ojców przede wszystkim, układania własnych relacji z mężczyznami. 
Wygląd zewnętrzny, zawód oraz zainteresowania ojca, stosunek względem zony i 
córki w pewnym stopniu budują obraz mężczyzny, którego w przyszłości córka bę-
dzie chciała poślubić. Zatem dziewczynki potrzebują oddanego ojca rodzinie, dla 

6  A. Małyska, M. Dankowska-Kosman, O byciu i stawaniu się ojcem w opiniach mężczyzn - czyli o uczeniu 
się roli ojca, „Edukacja Dorosłych” 2014, nr 2, s. 

7  F. Grabarczyk, Rola ojca we współczesnym wychowaniu potomstwa, „Pedagogika Ojcostwa”, Organizacja-For-
macja-Zarządzanie, nr 18 ( 1/2019), s.149
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którego stanowią równie ważną pozycje jak syn. Bardzo istotną role ojciec pełni 
w życiu syna. Współcześnie ojciec formułuje osobowość syna, objaśnia mu jak żyć, 
klaruje wzór męskości, do jakiego w przyszłości będzie chciał dążyć.

Mężczyzna we własnym życiu ma od odegrania wiele ról. Niektóre z cech to :
- Współczesny ojciec – wzór męskości
W dzisiejszych czasach ojciec powinien być przykładem męskości dla wszystkich 

- tak jak dla syna, córki czy żony. Współcześnie jest to bardzo istotne zadanie dla 
mężczyzny, gdyż mamy ogrom fałszywych wzorców.

- Współczesny ojciec - ochroniarz 
Mężczyzna będący ojcem powinien pełnić rolę „ochroniarza”. Ma ochraniać rodzi-

nę pod względem fizycznym, jak również i przede wszystkim względem intelektual-
nym oraz psychicznym.

- Współczesny ojciec – kapitan
Ojciec powinien pełnić funkcję jak kapitan na statku, zapewniać bezpieczeństwo, 

ale również osiągać określone cele. Zarówno ma troszczyć się o załogę jak i pasaże-
rów. Nawet podczas sztormu, kapitan powinien dać swej załodze poczucie bezpie-
czeństwa oraz zapewnić, iż panuje nad sytuacją nie dopuszczając do przysłowiowe-
go zatopienia szalupy.

- Współczesny ojciec – wychowawcza
W procesie wychowania nie w sposób przeceniać pozycji ojca. Mężczyzna dostar-

cza dzieciom wartości oraz postawy w oparciu o sposób własnego życia, czyniąc to 
często całkowicie nieświadomie. Bywa czasami dobrym albo złym wychowawczą. 
Jedną z fundamentalnych zasad wychowania, stanowi bycie prawidłowym wzorcem 
dla wychowania, kierować jego zachowania mi.

- Współczesny ojciec – opoka
Współczesny ojciec powinien stanowić opokę - osobą na której zawsze się można 

oprzeć. Swoim nastawieniem namawiać do szczerości, nawet w różnych sytuacjach 
życiowych.

- Współczesny ojciec – idol
Dzieci powinni postrzegać swego ojca jako idola, którego powinno się naślado-

wać. Ukształtowanie takiego wzorca w naturalny sposób jest procesem, nad którym 
warto by było uporządkować samego siebie.

- Współczesny ojciec – żywiciel
Rzeczą istotną dla każdego mężczyzny stanowi przekonanie, iż jego praca może 

zapewnić utrzymanie całej rodzinie. Ten pogląd nie sposób mierzyć ilością zarabia-
nych pieniędzy, ale odpowiedzialnością oraz gorliwością z którą mężczyzna rozpo-
czyna pracę zawodową, posiadając na względzie troskliwość swej żony oraz dzieci.

- Współczesny ojciec – przewodnik
Ojciec winien być przewodnikiem. Powinien wiedzieć, iż zna drogę a wszyscy móc 

powinni na nim polegać. Winien być przygotowany na wszelką trudną sytuację pod-
czas szlaku – tak jak również ojciec w rodzinie8.

8  F. Grabarczyk, Rola ojca we współczesnym wychowaniu potomstwa, „Pedagogika Ojcostwa”, Organizacja-For-
macja-Zarządzanie, nr 18 ( 1/2019), s.152-153
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3. Kryzys współczesnego ojcostwa
Szerokie przemiany kulturowe, społeczne, ekonomiczne czy światopoglądowe 

kształtujące się w dzisiejszych czasach powodują również przemianę rodziny oraz 
małżeństwa. Patronalny model rodziny, który formułuje się od paru wieków został 
podważony, zironizowany. Funkcja ojca pełniącego ”głowę rodziny”, decydującego o 
istotnych sprawach rodziny oraz dzieci, spełniającego ekonomiczne zadania została 
osłabiona, wręcz wyeliminowana. Powyższe funkcje, które były przypisywane oj-
com, z powodzeniem pełnią je obecnie matki.

We współczesnych czasach ojcowski kryzys przybiera w młodych rodzinach dość 
skrajna postać, w której kwestionuje się wzorzec męża i ojca oraz jego niezależność 
życiową, opiekuńczą czy wychowawczą. W dawnych czasach rodzina wielopokole-
niowa wspólnie zamieszkała przekazywała dziedzictwa kulturowe czy społeczne. 
„Ojciec przez wykonywanie codziennej pracy wprowadzał dzieci w świat swoich 
myśli i czynów. Był często fizycznym i jedynym nauczycielem zawodu”. Coraz czę-
ściej zdarza się, iż to dzieci są w społecznych zagadnieniach lepiej uświadomieni niż 
ich ojcowie. Zawodowa praca ojców, dbałość o zapewnienie środków materialnych 
rodziny pozbawiła go nawet chwili względem dziecka oraz dialogu z dzieckiem. 
Związku z tym, społeczne stosunki pomiędzy ojcem a dziećmi ograniczają prawi-
dłową socjalizację w obecnym życiu rodzinnym. Dodatkowo podjęcie pracy przez 
płeć piękną spowodowało, iż stały się niezależne ekonomicznie, co spowodowało 
osłabienie w rodzinie więzi emocjonalnej, przygaszenia ojca w rodzinie jak również 
obniżenie autorytetu u dzieci. Wyzwolenie się kobiet nastąpiło poprzez studia czy 
pracę zawodową, usamodzielniając się od mężczyzn. Spowodowało to sytuację, w 
której kobiety równają się z mężczyzną, rywalizując z nim w zawodowej pracy oraz 
w rodzinnym życiu, często starają się być nawet lepsze od męża, stając się bardziej 
dominujące od ojca względem dzieci. Bywa i tak, iż to kobiety – matki mają lepsze 
zarobki, utrzymując dom oraz rodzinę, a mężczyzna - ojciec jest zobowiązany prze-
jąć funkcje opiekunki czy też gospodyni domowej. Poprzez to socjalizacja dzieci a 
głównie chłopców może stać się zaburzona, ponieważ nie posiadają do prawidłowe-
go postępowania cech męskich od swojego ojca jako wzorca rodziny. 

Krytyka matki względem ojca oraz jej dominacja w rodzinie staje się skutkiem 
osłabienia autorytetu w oczach dzieci. Wówczas ojciec pokazuje się dziecku jako 
istota słaba, która znaczy nie wiele, nie warta do naśladowania czy czerpania mę-
skich wzorców zachowań. Z kolei inną z sytuacji kryzysowych ojcostwa stanowi 
rozwój form alternatywnych życia małżeńskiego. Formy te zakłócają tradycyjnie 
znaczącą instytucję małżeństwa oraz rodziny. W tej rodzinie cechy uległy zmianie, 
ojcowskie prawa w owych związkach są łamane czy też mało poszanowane. Dzieci 
należące do rodzin zrekonstruowanych, kohabitacyjnych, jak również niezamężnych 
małżeństw nie naśladują od ojców poszczególnych wzorców zachowań , postaw, po-
glądów i wartości życiowych. Zdarza się często ix buntują się przeciw oczekiwaniom 
i poleceniom ojczyma – powoduje to trudności edukacyjne i wychowawcze. Następ-
ną przyczyną ojcowskiego kryzysu jest ewaluacja prawodawstwa, nieustanna dys-
kryminacja względem ojca wobec jego praw, w porównaniu nad prawami kobiet. W 
tym zakresie na gruncie polskim najbardziej widoczna jest dyskryminacja ojców w 
przebiegach o prawo do pełnienia opieki bezpośredniej nad dzieckiem po rozstaniu. 
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Na wskazany stan rzeczy rzutuje przede wszystkim stereotyp, równorzędnie z któ-
rym to matka jest tym opiekunem, który w sposób naturalny lepiej jest przygotowa-
na ku opiece i wychowaniu dzieci.

Istotnym czynnikiem wpływającym na kryzys ojcostwa jest również kryzys mę-
skości. W obecnych czasach możemy zaobserwować tak zwaną „feminizację męż-
czyzny”, głównie jego psychiki, stracił on funkcję opiekuna, ochroniarza kobiet oraz 
dzieci. Wkroczył on w kobiece role, utracił dominujące znaczenie względem rodziny. 
Jednakże męskość, siła, odwaga, niezależność mężczyzny społecznie akceptowane 
są jako oznakę znieważania kobiet, braku wychowania osobistego a nawet agresji9.

4. Potrzeba odbudowy ojcostwa. Nowy paradygmat ojcostwa
W dzisiejszych czasach ojcostwo przeżywa ogromny kryzys. Wielu mężczyzn po-

gubiło się wypełnianiu własnej roli ojcostwa, to jednak nie zatracili szczególnego 
pragnienia posiadania oraz wychowywania dzieci. W naszych czasach zanikł jedynie 
pewny model ojcostwa. Nie stanowi już silnego autorytetu pana rodziny czy nie-
podlegającego dyskusji wyroczni. Obecnie ojcostwo kreuje się jako służba dzieciom. 
Dlatego, też wypada mówić nie tyle na temat roli czy funkcji ojcowskiej, wywodzącej 
się pokoleniowo, ile raczej o powołaniu oraz misji, które – jak nigdy przedtem – do-
magają się zaangażowania osobistego. Poddając analizie kryzys małżeństwa oraz 
życia rodzinnego, a w rezultacie również ojcostwa, istotne jest to, aby podkreślić, iż 
najtrwalszą jego przyczyną stanowi kryzys współczesnego człowieka.

Dopatrywanie się przyczyn ojcowskiego kryzysu jedynie w emocjonalnej czy też 
moralnej niedojrzałości mężczyzn oznaczałoby w pewien sposób uproszczenie pro-
blemu, ale również niesprawiedliwą ocenę wobec zachowań wielu ojców. Te przy-
toczone negatywne oceny mogłyby co więcej pogrążyć poszczególnych mężczyzn w 
braku swojej pewności, poczuciu winy czy również lęku przed odpowiedzialnością 
względem innych. Niewątpliwie w obecnych czasach kryzys ojcostwa jest spowodo-
wany poprzez cały splot procesów oraz przemian cywilizacyjnych: ekonomicznych, 
społecznych, kulturalnych, politycznych i religijnych, wobec których pojedynczy męż-
czyzna nie może mieć wpływu10. Pomimo przytłaczającego wokół nas rozkładu życia 
w pewnym sensie można uznać, iż te czasy zaliczają się do najlepszych oraz najgor-
szych. Mimo tego, iż wiele dzieci wychowuje się bez ojców, to wielu ojców w sposób 
nowy stawia dziś dzieci jako priorytet. Ojcostwo stanowi kierunek samo w sobie11.

Dzisiejsze przemiany postaw rodzicielskich nie należą do prostych oraz klarow-
nych (dalekim od rozwiązania), a przenikanie się w rodzinie „nowego” ze „starym” 
powoduje chaos w pełnieniu funkcji rodzicielskich. Poprzez zmianę roli czy pozycji 
kobiety względem rodziny rzeczą naturalną powinna być zmiana roli mężczyzny w 
stadle familijnym. Przytoczonym naturalnym dążeniom należałoby jednak pomóc. 
Powinno się dyskutować o konieczności zaczęcia nowych obowiązków przez męż-
czyznę, upowszechnić wiedzę na temat ojcostwa, wytłumaczyć znaczenie ojca w 
wychowywaniu dzieci, nadawać jakość obecnym elementom roli ojca w rodzinie. 

9  W. Ośkiewicz, Rola ojca w oddziaływaniach wychowawczych dziecka w rodzinie, „Pedagogika Rodziny” 
2/3, 99-106 2012, s. 104-105

10  A. Więcławska, Ojcostwo w świecie współczesnym, ”Pedagogika Christiana”, 2/24 (2009)- ISSN 1505-6872, 
Toruń, s. 223

11  K. Canfield, Serce ojca. Jak być dobrym ojcem, Warszawa 2007, s. 19
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Długookresowe milczenie na owy temat oraz deprecjonowanie określenia ojca nie 
sprzyjało mężczyźnie pojęcia jego znaczenia czy też miejsca we współczesnej ro-
dzinie. Tylko młodzi ojcowie, którzy są mniej obciążeni tradycjami patriarchalnych 
rodzinnych układów, kształtujący swój małżeński związek na partnerskich stosun-
kach – prościej przyjmują różnorodne funkcje opiekuńcze odnoszące się do dziecka. 
Wielu z nich pojmuje ten fakt, iż małżonka również pracuje i należy jej pomóc w 
wychowywaniu, część podchodzi do czynności tych z powagą, zapewniając dziecku 
olbrzymią wartość. Wychowanie oraz kształtowanie pociechy już od najmłodszych 
lat przedstawia się owym ojcom nie wyłącznie jako świadomy obowiązek, lecz jako 
dzisiejszy przywilej mężczyzny, z jakowego nie chce zaniechać. Ci młodzi mężczyźni 
współcześnie zaczynają się wcielać w piękne życie postawy zachowań ojcowskich12.

Według coraz to powszechniej pojmowaniem się nowym paradygmatu męsko-
ści, dzisiaj oczekuje się od mężczyzny całkowitego zaangażowanie w rodzinne życie 
oraz równego podziału obowiązków. Krytycznie podchodzi się do oceny roli ojca 
jako nieobecnego podczas procesu wychowywania dzieci. Akcentuje się korzyści na-
pływające z nowo powstałych doświadczeń, jakie przynosi oddziaływanie się męż-
czyzn w rodzinne życie czy tez opiekę nad dzieckiem13.

Mężczyzna, budując własną tożsamość, oscyluje na wyborze indywidualnej drogi 
życiowej, zgodnie z istniejącym prawem do samorealizacji. Termin samorealizacja 
jest rozumiany jako dążenie do pełni człowieczeństwa poprzez wykorzystanie wła-
snego potencjału, jest możliwa w oparciu o idee dwupłciowości. Poprzez to nowy 
paradygmat pozwala mężczyźnie prezentować cechy zarówno kobiece jak i męskie.

Zmiana, aby cechowała się trwałością, nie powinna zostać wyłącznie ograniczona 
do modyfikowania przejawów zewnętrznych zachowań mężczyzn, ale musi także 
dotyczyć ich osobowości. Te zmiany są możliwe wyłącznie wtedy, gdy ich charakter 
będzie całościowy. Zaistniała zmiana w sposobie pełnienia funkcji ojca powinna być 
poprzedzona zmianą nie tyle samego wizerunku mężczyzny, ale również integralnie 
z nimi połączonych: kobiecości oraz macierzyństwa. Role mężczyzny jak i kobiety 
wzajemnie się dopełniają, co oznacza, iż mogą ulec tylko wspólnie czy jednocześnie, 
w przeciwnym razie role mężczyzny oraz ojca będą we wzajemnym konflikcie14.

Zakończenie
We współczesnych czasach każdy ojciec winien być kimś więcej niż tylko rodzi-

cem, powinien być przyjacielem dla swojego dziecka. Konieczna jest obecność ojca 
podczas rozwoju dziecka, co stanowi fakt niezaprzeczalny. Spełnia on wiele funk-
cji wypływających z zachowań męskich. Z jednej strony kreuje osobowość dziecka, 
naucza pokory i odpowiedzialności, natomiast z drugiej jednak strony naucza sztuki 
życia w świece. W dzisiejszych czasach ojcowie nie stanowią już w swego rodzaju 
autorytetu którego nie wolno podważyć, jak to było w dawnych czasach. Dużo mówi 
się na temat kryzysu ojcostwa, który nie wynika wyłącznie z zachowań mężczyzn, 
ale również w dużym stopniu wiąże się z kwestionowaniem roli męża oraz ojca. Aby 
zostać dobrym ojcem trzeba najpierw być dobrze wychowanym do tej roli.

12  A. Więcławska, Ojcostwo w świecie współczesnym, Toruń, s. 225
13 48 M. Dąbrowska-Wnuk, Na drodze ku nowemu ojcostwu, [w:] E. Mandal (red.), W kręgu gender, Katowice 

2007, s. 133–134.
14  A. Więcławska, Ojcostwo w świecie współczesnym, Toruń, s. 227



ARTYKUŁY

199

Streszczenie:
Niniejszy artykuł poświęcono terminowi ojcostwa, jego roli we współczesnym 

życiu rodzinnym. Punktem wyjścia było zdefiniowanie ojcostwa oraz pozycji jaką 
przyjmuję podczas wychowywania potomstwa. Wykazano również, iż we współcze-
snych czasach często występuje takie zjawisko jak kryzys ojcowski, który niesie za 
sobą wiele niekorzystnych sytuacji. Pozycja ojca w życiu rodzinnym nieustannie się 
zmienia, to jaka będzie za kilka lat zależy wyłącznie od nas samych oraz naszego 
nastawienia.

Słowa kluczowe: ojciec, ojcostwo, dzieci, kryzys.

Summary:
The role of the father in contemporary family life
This article is devoted to the term of fatherhood and its role in contemporary 

family life. The starting point was to Defie paternity and the position I assume in 
raising children. It Has also been shown that in modern Times tere is of tensuch a 
phenomen on as the pater nity crisis, which brings with it many unfavorable situa-
tions. The position of the father in family life is constantly changing, what it will be 
like in a few years depends only on ourselves and our attitude.

Keywords: father, fatherhood, children, crisis.
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Wstęp
W polskim ustawodawstwie domniemywa się, że mąż matki jest domniemanym 

ojcem dziecka jeżeli żona urodzi dziecko w czasie trwania małżeństwa albo przed 
upływem trzystu dni przed ustaniem lub unieważnieniem małżeństwa. Mając na 
uwadze, że zdarzają się przypadki, że mąż matki nie jest biologicznym ojcem dziec-
ka, które urodziła jego żona. W takiej sytuacji osoby uprawnione w przewidzianym 
przez kodeks rodzinny i opiekuńczym terminie wnieść powództwo o zaprzeczenie 
ojcostwa. W niniejszym pracy omówiona legitymacja do wniesienia powództwa o 
zaprzeczenie ojcostwa, postępowanie sądowe, dowód z badania DNA oraz wyrok 
zaprzeczający ojcostw.

1. Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki
Już w prawie rzymskim była znana instytucja domniemania pochodzenia dziecka 

od męża matki. Paulus wyraził przekonanie, że matka jest zawsze pewna, a ojcem 
jest na kogo wskazuje małżeństwo. Warunkiem sine qua non ustalenia ojcostwa była 
małżeństwo. Według rzymskich prawników aby miało miejsce domniemanie, że oj-
cem dziecka jest mąż kobiety która je urodziła dziecko musiało urodzić się minimum 
182 dni po zawarciu związku małżeńskiego i nie później niż w 270 dniu po jego 
ustaniu1.

Podstawowym sposobem ustalenia ojcostwa w aktualnie obowiązującym kodeksie 
rodzinny i opiekuńczym jest domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki2. In-
stytucja omawianego domniemania występuje, gdy dziecko urodzi się w czasie trwa-
nia małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia3. 
Okres domniemania jest ściśle powiązany z okresem koncepcyjnym, czyli okresem, 
w którym musiało nastąpić poczęcie dziecka4. Domniemanie pochodzenia dziecka od 

1  A. R. Jurewicz, Problem domniemania w rzymskim ius quo od personas pertinet, Olsztyn 2009, s. 53-55.
2  A. K. Bieliński, M. Pannert, Prawo rodzinne, Warszawa 2011, s. 142.
3  Art. 62 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964, nr 9, poz. 59 ze 

zm.) dalej: KRO
4  A. K. Bieliński, M. Pannert, Prawo…, s. 142.

Zaprzeczenie ojcostwa w polskim
systemie prawnym

Ur. w  1993 r. w Leżajsku. Absolwentka kierunku prawo na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie 
KUL w Stalowej Woli. Obecnie doktorantka III roku prawa  w Katedrze Historii Ustroju i Prawa w Wydziale Prawa, 
Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Zainteresowa-
nia: historia prawa, prawo rodzinne, prawo cywilne. 
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męża matki jest wywiedzione z małżeństwa, gdyż jest to związek oparty na zaufaniu 
i co do zasady mąż matki jest ojcem dziecka urodzonego przez swoją żonę5. Anali-
zowane domniemanie należy do domniemań prawnych, czyli sama norma prawna 
nakazuje przyjmowanie określonych faktów6. Podstawą jest fakt urodzenia dziecka 
przez kobietę pozostającą w związku małżeńskim, albo fakt urodzenia dziecka przed 
upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa. Sporządzenie aktu 
urodzenia dziecka oraz jego treść w takiej sytuacji nie ma znaczenia na istnienie do-
mniemania pochodzenia dziecka od męża matki7. Omawiana instytucja wynika z faktu 
urodzenia dziecka przez kobietę, bez względu na to czy dziecko urodziło się żywe czy 
martwe. Jednak nie ma ona zastosowania w sytuacji poronienia lub przerwania ciąży8.

Domniemanie z art.62 KRO nie ma zastosowania w sytuacji urodzenia dziecka 
w okresie trzystu dni od prawomocnego orzeczenie separacji. Omawiane domnie-
manie wynika z założenia, że pomiędzy małżonkami trwa pożycie małżeńskie, czyli 
że małżonkowie obcowali cieleśnie ze sobą. W sytuacji separacji pomimo istnienia 
związku małżeńskiego między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia mał-
żeńskiego. Mając to na uwadze ustawodawca w takiej sytuacji nie wprowadził do-
mniemania pochodzenia dziecka od męża matki9. 

Czas trwania domniemania 300 dni od dnia ustania lub unieważnienia małżeń-
stwa może wywołać zaistnienie zbiegów domniemań. Będzie to miało miejsce w 
sytuacji, gdy w powyższym okresie kobieta ponownie zawrze związek małżeński 
i urodzi dziecko. Zgodnie z KRO w takiej sytuacji ma miejsce domniemanie pocho-
dzenia dziecka od drugiego męża10. Domniemanie pochodzenia dziecka od drugiego 
męża ma zastosowanie bez względu w którym dniu nowego małżeństwa urodziło 
się dziecko, czyli domniemanym ojcem dziecka będzie drugi mąż matki nawet jeżeli 
dziecko urodzi się w pierwszym dniu małżeństwa11. 

Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki może być obalone wyłącznie 
na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa12.

2. Zaprzeczenie ojcostwa
Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki zostało ukształtowane jak do-

mniemanie niewzruszlane, tzn. można je obalić jedynie poprzez zakwestionowanie 
podstawy domniemania. Następuje to przez udowodnienie niepodobieństwa, aby 
mąż matki mógł być ojcem dziecka, a stosownej treści powództwo musi zostać zło-
żone w Sądzie przed upływem ustawowych terminów zawitych i tylko przez osoby, 
którym KRO przyznaje legitymację czynną13. 

5  M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014, s.  126.
6  K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2016, s.  522.
7  G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2017, LEX nr 10619.
8  J. Ignaczewski, Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji art. 619 – 1136 KOR. Komentarz, 

Warszawa 2009, s.  45.
9  A. Sylwestrzak, Skutki prawne separacji małżonków, Warszawa 2007, s. 135.
10  Art. 62 § 2 KRO.
11  G. Jędreje, Kodeks…, LEX nr 10619.
12  Art. 62 § 3 KRO.
13  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2007 r., sygn. IV CSK 287/07 (OSNC-ZD 2008, nr 

3, poz. 89).
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Właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy o zaprzeczenie ojcostwa jest sąd 
rejonowy14. Natomiast właściwym miejscowo do rozpoznania spraw co do zasady 
jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Jeżeli brak jest podstaw to wytoczenia 
powództwa przed sądem miejsca zamieszkania pozwanego powództwo ze stosunku 
między rodzicami a dziećmi wytacza się wyłącznie przed sądem miejsca zamieszka-
nia powoda15. W omawianych sprawach właściwość przemienna jest wyłączona16. 

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa podobnie jak inne pozwy cywilnego podlega 
kontroli formalnej. Powinien on spełniać wymogi wskazane w art. 126 KPC oraz 
w art. 187 KPC. Przepisy procedury cywilnej regulujące postępowanie odrębne w 
sprawach między rodzicami a dziećmi nie zawierają dodatkowych szczególnych 
wymogów dotyczących omawianego powództwa. Należy podkreślić, że Sąd nie 
może wzywać powoda będącego prawnym ojcem dziecka do oświadczenia, kiedy 
dowiedział się o urodzeniu dziecka, gdyż według Sądu Najwyższego wyrażonego 
w postanowieniu z dnia 16 września 1971 r., sygn. II CZ 114/17 braku takiego nie 
można uznać za brak formalny. Również należy mieć na uwadze, że do pozwu nale-
ży załączyć oprócz odpisów pozwu dla uczestników również odpis dla prokuratora, 
którego zawiadamia się o toczącej się sprawie17.

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 200 
zł18. Jeżeli w jednym pozwie zgłoszone jest żądanie zaprzeczenia ojcostwa w stosun-
ku co do więcej niż jednego dziecka traktować należy jako wytoczenie powództwa w 
liczbie odpowiadającej liczbie dzieci co do których jest dochodzone żądanie, z któ-
rych każde podlega odrębnej opłacie sądowej19. 

Sprawa o zaprzeczenie ojcostwa rozpoznawana jest w trybie procesowym w po-
stępowaniu odrębnym regulującym sprawy ze stosunku między rodzicami i dzieć-
mi20. Zdolność procesową w niniejszych sprawach mają matka i ojciec dziecka, także 
wtedy, gdy są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych, jeżeli ukończyli lat 
1621. Niedopuszczalne jest powództwo wzajemne, jednak strona pozwana może żą-
dać również zaprzeczenie ojcostwa22. Niewstawiennictwo jednej ze stron nie wpły-
wa na odbycie się rozprawy23. 

W omawianych sprawach nie jest dopuszczalne zawarcie ugody24. W związku z 
tym niedopuszczalne jest postępowanie pojednawcze, postępowanie mediacyjne 
oraz rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny. W orzecznictwie istnieją rozbież-
ność czy w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa ma zastosowanie art. 5 kodeksu cy-

14  Art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964, nr 43, poz. 296 
ze zm.), dalej: KPC.

15  Art. 27 KPC i art. 42 KPC. 
16  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 1976 r., sygn. IV CZ 128/76, LEX nr 7890.
17  G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2019.
18  Art. 27 pkt. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005, nr 

167, poz. 1398 ze zm.).
19  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 1972 r., sygn. II CZ 2/73, LEX nr 7059.
20  Art. 453 KPC.
21  Art. 4531 KPC.
22  Art. 4541 § 1 i 3 KPC.
23  Art. 455 KPC.
24  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r., sygn. III CZP 75/05, LEX nr 156798.
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wilnego25. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 16 maja 1984 r. stwierdził, że po-
wództwo o zaprzeczenie ojcostwa, nie wyłączając powództwa prokuratora, podlega 
ocenie pod kątem widzenia zgodności z zasadami współżycia społecznego26. Dodat-
kowo Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 czerwca 1976 r. stwierdził, że oddalenie po-
wództwa tylko ze względu na zasady współżycia społecznego w żadnym wypadku 
nie jest dopuszczalne w sytuacji, gdy dziecko zna prawdziwy stan rzeczy27. Nato-
miast w wyroku z dnia 9 listopada 1967 r. stwierdził, że w sprawach o prawa stanu, 
w których o ukształtowaniu stanu cywilnego decydują ściśle obiektywne przesłanki, 
nie ma zastosowania przepis art. 5 kodeksu cywilnego. Nie możne więc nastąpić 
oddalenie powództwa w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa z tej tylko przyczyny, że 
byłoby to równoznaczne z naruszeniem zasad współżycia społecznego28. Rozstrzy-
gnięcie spornych poglądów zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 września 1997 
r., stwierdzając że jeżeli w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa zostało prawidłowo 
ustalone, że między mężem matki dziecka a małoletnim nie ukształtowały się fak-
tycznie żadne stosunki rodzinne, to w takiej sytuacji przyznanie prymatu zasadzie 
prawdy obiektywnej i uwzględnienie powództwa nie może być oceniane jako do-
konane z naruszeniem zasad współżycia społecznego29. Jeżeli dziecko urodziło się 
w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą mąż matki 
wyraził zgodę niedopuszczalne jest zaprzeczenie ojcostwa30. 

Do 04.12.201 r. w art. 71 KRO ustawodawca nie dopuszczał również zaprzeczenie 
ojcostwa po śmierci dziecka. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 26 listopada 2013 
r. stwierdził, że art. 71 KRO jest niezgodny z art. 47 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz w zw. 
z art. 18 Konstytucji RP oraz z art. 8 Europejskiej Karty Praw Człowiek i na skutek 
tego orzeczenia omawiany artykuł utracił moc. Trybunał w uzasadnieniu swojego 
orzeczeni podnosił, że instytucja zaprzeczenia ojcostwa respektuje prawa człowie-
ka, jakie stanowi prawa do znajomości własnego pochodzenia, co oznacza, że ro-
dzicielstwo powinno odpowiadać rzeczywistemu, biologicznemu pochodzeniu31. 
Ograniczenie z art. 71 KRO, które wykluczało możliwość zaprzeczenia ojcostwa po 
śmierci dziecka, zostało uznana przez Trybunał Konstytucyjny za sprzeczne z art. 47 
Konstytucji RP32, gwarantujący między innymi ochronę prawną życia prywatnego 
oraz rodzinnego. W analizowanej sytuacji dochodziło do konfliktu pomiędzy zasadą 
niezmieniania stanu cywilnego po śmierci człowieka a prawem do ochrony życia ro-
dzinnego. Niniejszy konflikt został rozstrzygnięty przez Trybunał Konstytucyjny na 
rzecz prawa mężczyzny do ustalenia rodzicielstwa zgodnie z rzeczywistością oraz 

25  Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem 
tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działania lub zaniechanie uprawnionego nie jest uwa-
żane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony - art. 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.).

26  Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 1984 r., sygn. I CR 103/84, LEX nr 2711335.
27  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 1976 r., sygn. IV CR 177/79, LEX nr 5029.
28  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 1967 r., sygn. I CR 371/67, LEX nr 2711417.
29  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1997 r., sygn. II CKN 192/97, LEX nr 31438.
30  Art. 68 KRO.
31  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2013 r., sygn. P 33/12, LEX nr 1393932.
32  Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decy-

dowania o swoim życiu osobistym – art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
(Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.).
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dobrem rodziny zmarłego dziecka oraz rodziny domniemanego ojca33.
Po nowelizacji KRO od 20.09.2019 r. zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka 

jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy dziecko zmarło po wszczęciu postępowa-
nia. W razie śmierci dziecka, które zainicjowało postępowanie, zaprzeczenia ojco-
stwa mogą dochodzić jego zstępni34. 

3. Legitymacja procesowa do wniesienia powództwa
Osobami uprawnionymi do wniesienia powództwa o zaprzeczenia ojcostwa jest 

mąż matki, matka, dziecko po osiągnięciu pełnoletności oraz prokurator.
W ciągu roku od dnia, w którym mąż matki dowiedział się, że dziecko od niego 

nie pochodzi może wytoczyć powództwo. Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności 
mąt matki nie może skutecznie wszcząć postępowania35. Początek terminu rocznego 
nie może się rozpocząć wcześniej niż urodzenie się dziecka, nawet gdyby mąż matki 
powziął wiadomość, że żona jest w ciąży z innym mężczyzną36. Tylko fakt dowiedzenia 
się o urodzeniu dziecka które nie pochodzi od męża matki, nie zaś o treści aktu jego 
urodzenia decyduje o początku biegu rocznego terminu do wytoczenia powództwa37. 

Uzyskanie przez męża od żony informacji, że jest ona w ciąży z inny mężczyzną, 
wywołuję obowiązek interesowania się czy i kiedy żona urodzi dziecko. Bowiem po-
siadanie przez męża informacji o ciąży żony nie może być pomijany przy ustalaniu 
daty powzięcia przez męża informacji o urodzeniu się dziecka, które od niego nie 
pochodzi. Roczny termin o zaprzeczenie ojcostwa nie podlega przywróceniu stąd w 
przypadku upływu terminu do wniesienia powództwa mąż może wyłącznie skorzy-
stać z powództwa prokuratora38. 

W przypadku gdy mąż matki został całkowicie ubezwłasnowolniony z powodu 
choroby psychicznej lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, na które zapadł w 
trakcie biegu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, powódz-
two może wytoczyć jego przedstawiciel ustawowy. W niniejszej sytuacji termin do 
wytoczenia powództwa wynosi rok od dnia ustanowienia przedstawiciela usta-
wowego, a jeżeli przedstawiciel ustawowy dowiedział się, że dziecko nie pochodzi 
od męża matki, po upływie tego terminu – rok od dnia, w którym dowiedział się 
o tej okoliczności. Nadto jeżeli postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa nie zosta-
ło wszczęte przez przedstawiciela ustawowego męża całkowicie ubezwłasnowol-
nionego, mąż może wytoczyć powództwo po uchyleniu ubezwłasnowolnienia. W 
takim wypadku termin do wytoczenia powództwa wynosi rok od dnia uchylenia 
ubezwłasnowolnienia, a jeżeli mąż dowiedział się, że dziecko nie pochodzi od niego 
po upływie wskazanego terminu początek terminu rocznego liczy się od dnia, w 
którym dowiedział się o tej okoliczności39.

W wypadku zapadnięcia przez męża matki na chorobę psychiczną lub innego ro-

33  G. Jędrejek, Kodeks rodzinny…, LEX/el. 2019.
34  Art. 70 KRO.
35  Art. 63 KRO.
36  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 1979 r., sygn. IV CR 361/79, LEX nr 8196.
37  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 października 1974 r., sygn. I CR 185/74, LEX nr 7594.
38  H. Dolecki (red.), M. Andrzejewski, A. Lutkiewicz-Rucińska, A. Olejniczak, A. Sylwestrzak, A. Zielonacki, 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. II, LEX 2013.
39  Art. 64 KRO.
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dzaju zaburzenia psychicznego w ciągu terminu do wytoczenia powództwa o za-
przeczenie ojcostwa i mimo istnienia podstaw do ubezwłasnowolnienia całkowite-
go nie został ubezwłasnowolniony, może on wytoczyć powództwo w ciągu roku od 
dnia ustania choroby lub zaburzeń40.

Mąż matki w powództwie po stronie pozwanej powinien wskazać dziecko i matkę 
dziecka, a jeżeli matka nie żyje to tylko przeciwko dziecku41. 

Matka dziecka może w terminie roku od dnia w którym dowiedziała się że dziec-
ko nie pochodzi od jej męża, jednak nie później niż do osiągnięcia przez dziecko 
pełnoletności wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Po upływie powyższe-
go terminu powództwo mogą wytoczyć prokurator, samo dziecko oraz mąż matki, 
jeżeli dowiedział się o urodzeniu dziecka później niż w dniu, w którym się urodzi-
ło. Do biegu terminu wniesienia prze matkę powództwa w przypadku jej ubezwła-
snowolnienia, jak i choroby psychicznej lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych 
mają zastosowania przepisy prawne regulujące kwestie biegu terminu wniesienia 
powództwa przez męża matki42. Matka dziecka wytacza powództwo przeciwko mę-
żowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje to tylko przeciwko dziecku43. 

Dziecko ma legitymację do wystąpienia z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa 
męża swojej matki po uzyskaniu pełnoletności w terminie roku od dnia, w którym 
dowiedziało się, że nie pochodzi od męża swojej matki. W wypadku gdy dziecko do-
wiedziało się o niepochodzeniu od męża matki przed dniem osiągnięcia pełnolet-
niości, termin do wytoczenia powództwa rozpoczyna biec od dnia osiągnięcia peł-
noletności. Dziecko winno wszcząć postępowanie przeciwko mężowi swojej matki 
i matce, a gdy matka nie żyje to tylko przeciwko jej mężowi. Natomiast jeżeli mąż 
matki nie żyje, powództwo winno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowio-
nemu przez sąd opiekuńczy44. 

Stanie na straży praworządności jest podstawowym zadaniem prokuratora. Wy-
konanie tego obowiązku polega między innymi przez wytaczaniu powództwa w 
sprawach cywilnych oraz składaniu wniosków i udziału w postępowaniu sądowym 
w sprawach cywilnych, jeżeli jest to wymagane ze względu na ochronę praworząd-
ności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli45.

Dla ochrony interesu społecznego i dobra dziecka prokurator może wytoczyć po-
wództwo o zaprzeczenie ojcostwa. W przypadku gdy dziecko zamarło przed osią-
gnięciem pełnoletności, prokurator może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie oj-
costwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa do dnia, w którym dziecko 
osiągnęłoby pełnoletność. Natomiast gdy dziecko zmarło po osiągnięciu pełnolet-
ności nie jest dopuszczalne wytoczenie powództwa46. W procedurze cywilnej pro-
kurator uprawniony jest do wszczęcia postępowania i udziału w toczącym się po-
stępowaniu, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli i interesu 

40  Art. 65 KRO.
41  Art. 66 KRO.
42  G. Jędrejek, Kodeks rodzinny…, LEX/el. 2019.
43  Art. 69 KRO.
44  Art. 70 KRO.
45  Art. 2, art. 3 § 1 pkt. 2 i art. 67 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016, poz. 

177 ze zm.).
46  Art. 86 KRO.
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społecznego47. 
Przez ochronę interesu społecznego należy rozumieć ochronę interesu społe-

czeństwa. Występuje to przede wszystkim w działaniu na rzecz ochronę i rozwoju 
demokratycznego państwa prawa oraz istniejącego w nim systemu gospodarczego 
i zasad jego prawidłowego funkcjonowania, ochrony rodziny, małżeństwa i mało-
letnich dzieci48. 

Prokurator w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego wytacza po-
wództwo w szczególności, gdy osoba uprawniona do wniesienia powództwa z po-
wodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego, nieporadności lub z innych 
wyjątkowych przyczyn nie może dochodzić samodzielnie swoich roszczeń albo bez 
zaistnienia powyższych okoliczności uchyla się od wniesienia powództwa ze szkodą 
dla interesu społecznego lub ważnego interesu prywatnego49.

Wystąpienie okoliczności szczególnych nie zawsze jest wymogiem wytoczenia 
przez prokuratora powództwa lub dołączenia do toczącego się już postępowania. 
Okoliczności szczególne mają na celu jedynie wskazanie i konkretyzację udziału 
prokuratora w postępowaniu pod względem konieczności albo celowości. 

Doktryna oraz orzecznictwo utrwala pogląd, że ocena wystąpienia przesłanek po-
trzebnych do wytoczenia bądź do przystąpienia do toczących się już postępowania 
stanowi wyłączną kompetencję prokuratora. Kompetencja ta nie podlega sądowej 
kontroli. Co prowadzi do wniosku że wadliwa ocena prokuratora nie może spowo-
dować odmowy merytorycznego rozpoznania pozwu prokuratora. Sąd również nie 
jest uprawniony do niedopuszczenia prokuratora do toczącego się już postępowania 
z powodu braku zaistnienia wymaganych przez prawo przesłanek. 

Pozostałe czynności procesowe prokuratora sąd cywilny ocenia pod względem 
formalnym i merytorycznym. Merytoryczna ocena sądu sprowadza się również do 
oceny czy zgłoszone powództwo nie jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym 
przeznaczeniem prawa lub zasadami współżycia społecznego50. 

4. Dowód z badania DNA
W postępowaniu o zaprzeczenie ojcostwa może zostać przeprowadzony dowód 

z badania DNA. Postępowanie dowodowe nie może zostać ograniczone jedynie do 
oceny badania DNA przy pominięciu reszty materiału dowodowego51. Jednak dowód 
ten przy zaprzeczeniu ojcostwa powinien zostać uznany za bardziej wiarygodny niż 
dowody z zeznań świadków lub przesłuchania stron52.

W przypadku uzyskania wyniku badania DNA wykluczającego ojcostwo męża mat-
ki przy jednoczesnym wynikaniu na postawie pozostałego zgromadzonego materiału 
dowodowego, że kobieta która jest matką dziecka w przewidzianym w ustawie okre-
sie poczęcia obcowała cieleśnie tylko z mężem sąd powinien mieć na uwadze, że przy 
dokonywaniu badania w zakładzie naukowym mogło dojść do pomyłki powinien roz-

47  Art. 7 KPC.
48  P. Wiśniewski, Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym, Toruń 2014, s.  55 i 56.
49  § 363 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzę-

dowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2016, poz. 508 ze zm.).
50  P. Wiśniewski, Udział…, s.  58, 60-62.
51  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 1994 r., sygn. II CRN 176/93 (ISNC 1994, nr 10, poz. 197).
52  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1998 r., sygn. I CKN 421/97, LEX nr 78429.
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ważyć czy za celowe nie będzie powtórzenie tego badania przez inną placówkę na-
ukowo-badawczą53. Aby wyżej wskazany wynik uznać bez wątpienia za prawidłowy 
powinien być on całkowicie zgodny z wynikiem badania przeprowadzonego w innym 
zakładzie. Zgodność ta powinna być wykazana, co do bezwzględnie wszystkich cech 
krwi. Pojawienie się chociaż minimalnej niezgodności nawet, co do cech które nie mają 
znaczenia przy zaprzeczeniu ojcostwa ukazują możliwość błędu i dyskwalifikują oby-
dwa badania. W takim przypadku sąd jest zobowiązany do przeprowadzenia kolejne-
go badania przez instytucje, która dotychczas w danej sprawie nie prowadziła badań54. 

Osoba od której krew ma być pobrana musi wyrazić na to zgodę. W przypadku 
osoby, która nie ukończyła 13 lat lub jest ubezwłasnowolniona całkowicie zgodę na 
pobranie krwi wyraża przedstawiciel ustawowy55. Sąd nie może żadnej ze stron po-
stępowania zobowiązać do poddania się badaniu krwi. W przypadku odmowy pod-
danie się badaniu sąd powinien pouczyć stronę o negatywnych skutkach jakie mogą 
wystąpić z powodu jej zachowania56. 

Przy przeprowadzeniu dowodu z grupowego badania na sądzie ciąży obowiązek 
zwrócenia się do biegłego w celu zlecenia mu pobrania potrzebnej do badań próbki 
krwi, przeprowadzenia badania oraz sporządzenie z niego sprawozdania, w którym 
zostanie zawarta opinia i złożenia jej do sądu kierującego na badania. W opinii bie-
gły powinien zawrzeć, jaka metoda badań była zastosowana oraz wyjaśnienie tej 
metody57. Oprócz tego koniecznym elementem sprawozdania z grupowego badania 
krwi jest zawarcie stwierdzenia, czy sprawdzono w sposób należyty tożsamość osób 
biorących udział w badaniu. Osoba która przeprowadziła badanie podpisuje spra-
wozdanie z tego badania. W sytuacji, gdy inna osoba dokonała pobrania krwi niż 
osoba przeprowadzająca badanie stwierdza ona swoim podpisem w sprawozdaniu 
fakt pobrania krwi58.

Na szczególną uwagę zasługuje również okoliczność, że strona niezadowolona 
z wyniku badania nie może podważyć mocy dowodowej badania grupowego krwi 
tylko na czynniku subiektywnym wynikającym z jej przekonania uzyskania innego 
wyniku niż został osiągnięty59.

5. Wyrok zaprzeczający ojcostwo
Wydanie przez sąd wyroku stwierdzającego, że dany mężczyzna nie jest ojcem 

dziecka urodzonego przez jego żonę w czasie trwania małżeństwa albo w terminie 
300 dni od dnia ustania lub unieważnienia małżeństwa wywołuję skutki wsteczne, 
czyli ex tunc tylko co do ojcostwa, czyli że mąż matki nie jest ojcem dziecka od chwili 
poczęcia. Co do innych stosunków prawnych wyrok wywołuje skutek en nunc czyli na 
przyszłość60. Mąż matki który przed zaprzeczeniem ojcostwa łożący na utrzymanie 

53  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 września 1974 r., sygn. III CRN 182/74 (OSP 1976, nr 2, poz. 32).
54  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 października 1973 r., sygn. I CR 531/73 (OSP 1974, nr 10, poz. 201).
55  A. Jakubiecki (red.), J. Bodio, T. Demedecki, O. Marczewicz, P. Telenga, M. P. Wójcik, Kodeks postępowa-

nia cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I, art. 1-729, LEX/el. 2018.
56  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 1978 r., III CZP 11/87 (OSNC 1988, nr 6, poz. 77).
57  H. Dolecki (red.), M. Andrzejewski, A. Lutkiewicz-Rucińska, A. Olejniczak, A. Sylwestrzak, A. Zielonacki, 

Kodeks…, wyd. II, LEX 2013.
58  Art. 307 § 2 KPC.
59  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2000 r., sygn. III CKN 1252/00, LEX nr 533880.
60  G. Jędrejek, Kodeks rodzinny…, LEX/el. 2019.
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i wychowanie dziecka nie może po wydaniu wyroku zaprzeczającego jego ojcostwa 
żądać zwrotu powyższych kwot61. Jednak jeżeli mąż matki jest zobowiązany pra-
womocnym orzeczeniem sądu do świadczenia alimentów na rzecz dziecka, może z 
chwilą prawomocnego obalenia domniemania jego ojcostwa w drodze zaprzeczenia 
ojcostwa żądać ustalenia, że jego obowiązek alimentacyjny ustał co do świadczeń 
alimentacyjnych nie spełnionych do tej chwili62. 

Do czasu uprawomocnienia się wyroku zaprzeczającego ojcostwa męża matki 
mężowi przysługuje prawo reprezentowania dziecka oraz ciążą na nim obowiązki 
zarówno w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej, jak i ponoszenia wspólnie 
z matką dziecka kosztów jego utrzymania i wychowania63. 

Zakończenie
Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa ma na celu ustalenie prawidłowego stanu 

pochodzenia dziecka. W postępowaniu sądowym należy wykazać, że mąż matki 
który na podstawie samej normy prawnej został uznany za ojca dziecka w rzeczy-
wistości nim nie jest. W celu obalenia domniemania pochodzenia dziecka od męża 
matki dużą rangę może mieć dowód z badania DNA. Jednak należy mieć na uwadze, 
że badanie DNA nie może być jedynym środkiem dowodowym przeprowadzonym 
w sprawie oraz że nie może być on przeprowadzony również bez zgody uczestni-
ków postępowania. Również należy zwrócić uwagę, że oprócz dziecka nikt nie może 
wnieść powództwo o zaprzeczenie ojcostwa po osiągnięciu przez dziecko pełnolet-
ności. Także ważne jest aby matka dziecka, mąż matki oraz dziecko złożyli powódz-
two w ustawowym terminie gdyż nie podlega on przywróceniu. Po upływie terminu 
mąż matki i matka mogą wnioskować u prokuratora o wniesienie do sądu powódz-
twa o zaprzeczenie ojcostwa. Jednak prokuratora samodzielnie ocenia czy w danej 
sprawie występują przesłanki do wniesienia przez niego powództwa. 

Streszczenie:
Według art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego domniemuje się, że ojcem 

dziecka jest mąż matki, jeśli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo 
dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia mał-
żeństwa. W sytuacji gdy biologiczny ojciec dziecka nie jest mężem matki można ni-
niejsze domniemanie obalić. Doprowadzenie do sytuacji, w której maż matki nie jest 
traktowany jako prawny ojciec dziecka wymagane jest powództwo o zaprzeczenie 
ojcostwa. Zaprzeczenia ojcostwa może żądać: mąż matki, matka dziecka, dziecko po 
uzyskaniu pełnoletności oraz prokurator. Zaprzeczenie ojcostwa następuje przez 
wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Można to zrobić na różne sposoby. 
Najpewniejszym dowodem jest oczywiście dowód z badania DNA. Ale można do-
mniemanie obalić też w inny sposób. Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne 
jeżeli dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej pro-
kreacji, na którą mąż matki wyraził zgodę. Zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka 
jest dopuszczalne tylko w sytuacji gdy dziecko zamarło po wszczęciu postępowania. 

61  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 1980 r., sygn. III CZP 6/80 (OSNC 1980, nr 9, poz. 159)
62  Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów – zasada prawna z dnia 11 października 1982 r., sygn. III CZP 

22/82 (OSNC 1983, nr 1, poz. 2).
63  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 1970 r., sygn. I CZ 544/69, LEX nr 67/02.
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Słowa klucz: ojcostwo, zaprzeczenie ojcostwa, pochodzenie dziecka

Summary:
Denial of paternity in the Polish legal system
In accordance with Art. 62 of the Family and Guardianship Code, it is alleged that 

the child’s father is the mother’s husband, if the child was born during the marriage 
or within three hundred days from its termination or annulment. This presumption 
can be rebutted if the child’s biological father is not the mother’s husband. Legal 
action to deny paternity is required on the condition that the mother’s husband is 
not treated as the child’s legal father. Denial of paternity can be demanded by: the 
mother’s husband, the child’s mother, the child and a prosecutor. Paternity may be 
denied by demonstrating that the mother’s husband is not the child’s father. This 
may be done in various ways. The best proof of paternity is certainly DNA evidence. 
Nonetheless, the presumption can be rebutted also in another way. It is not permis-
sible to deny paternity if the child was born as a result of medically assisted procre-
ation to which the mother’s husband consented. Denying paternity after the death 
of a child is allowed only when the child died after the initiation of the proceedings. 

Key words: paternity, denial of paternity, child origin
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„Przyzwyczajenia uformowane w młodzieży pozostają na całe życie: 
jeśli są dobre, prowadzą do cnoty i dają moralną pewność, że dostąpi zbawienia. 

W przeciwnym razie biada nam, gdy nabierze złych manier i przyzwyczajeń...”

Święty Jan Bosko

Wstęp
Asystencja jest postawą charakterystyczną dla wychowawcy salezjańskiego. Wy-

raża ona system prewencyjny jako działanie pozytywne, ukierunkowujące wycho-
wanka na dobro przez osobę wychowawcy. Takowa postawa i rola wychowawcy 
polega na aktywnym i pełnym udziale wychowawcy w procesie wychowania mło-
dzieży, która przybiera postać stałej, autentycznej i przyjacielskiej obecności wśród 
wychowanków1. Warto zaznaczyć, że asystencja wychowawcy jest kluczowym ele-
mentem systemu Jana Bosko, bowiem nierozerwalnie występuje w każdym ele-
mencie wychowania prewencyjnego opartym na filarze religii, rozumu oraz miłości 
wychowawczej.

1. System zapobiegawczy Świętego Jana Bosko
System zapobiegawczy świętego Jana Bosko, jak sama nazwa wskazuje, opiera się 

na metodzie wychowawczej zwanej prewencją2. Oryginalna, włoska nazwa systemu 
wychowawczego Jana Bosko - il sistema preventivo - tłumaczona jest jako system 
zapobiegawczy, uprzedzający lub prewencyjny. Mimo że dotychczas w polskiej lite-
raturze nie przyjęła się jego jedna nazwa, każde z tłumaczeń oddaje istotę założeń 
wychowawczych świętego Bosko, bowiem ma na celu zapobiec popełnieniu zła3.

Metoda wychowania w ujęciu słownikowym oznacza: „systematycznie stosowa-

1  G. Fancciulli, Święty Jan Bosko. Przyjaciel młodzieży, Kraków 2001, s. 85-100.
2  L. Cian, System zapobiegawczy św. Jana Bosko, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 2001, s. 10 – 15.
3  https://salezjanie.pl/czytelnia/2006/01/30/asystencja-serce-wychowania (dn. 14.01.2021 r.)

Asystencja w systemie prewencyjnym 
Świętego Jana Bosko

Ur. 06.06.1993 r. w Stalowej Woli. Absolwentka pedagogiki i pracy socjalnej na WZPiNoS KUL w Stalowej Woli. 
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Obecnie 
doktorantka na IV roku pedagogiki na KUL. Pracuje jako instruktor terapii zajęciowej w CARITAS Diecezji Sando-
mierskiej. 
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ny sposób postępowania wychowawcy zmierzający do wywołania u wychowanków 
takiej działalności (aktywności) własnej, jaka jest w stanie doprowadzić do pożąda-
nych zmian w ich osobowości”4. Z kolei idea prewencji stanowi klucz całej takowej 
metody wychowawczej, która osiągnęła sukces i zaowocowała wieloma cennymi 
doświadczeniami5. Prewencja w ujęciu polskiego pedagoga - Wincentego Okonia - w 
„Nowym Słowniku Pedagogicznym” ukazuje dwa rodzaje prewencji (łac. praeventio 
– wyprzedzanie, zapobieganie). Pierwszym rodzajem jest prewencja ogólna. Doty-
czy ona wpływu wyroku sądu, wydanego w jakieś konkretnej sprawie, nie na osobę, 
która dokonała przestępstwa, lecz na ogół osób, które mogłyby dokonać podobnych 
przestępstw6. Natomiast drugi rodzaj prewencji to prewencja szczegółowa, która 
oparta jest na wychowawczym oddziaływaniu kary na konkretnego sprawcę7.

Warto jednak podkreślić, iż dla księdza Bosko system prewencyjny miał nieco 
inne znaczenie. Polegał on na tym, iż wychowanków zaznajamiało się z przepisami 
i regulaminami, by znali zasady, reguły i normy postępowania. Kluczową cechą te-
goż systemu było jednakże to, że opiekunowie znajdowali się zawsze blisko swoich 
podopiecznych, bowiem wychowawcy byli dla chłopców przewodnikami – udzielali 
cennych rad i wskazówek8. Wobec tego można śmiało powiedzieć, że system prewen-
cyjny to system oddziaływań pedagogicznych, których głównym celem było, i nadal 
jest, wychowywanie młodzieży „na prawych obywateli i dobrych chrześcijan”9, po-
przez m.in. ciągłą i czynną asystencję wychowawcy oraz uświadamianie, jakie kon-
sekwencje mogą nieść ze sobą nieodpowiednie czyny.

Święty Bosko nazywany jako „Ojciec i Przyjaciel młodzieży” był genialnym prak-
tykiem, bowiem zapoczątkowana przez niego pedagogia prewencyjna, mimo iż 
nigdy nie została usystematyzowana, nazywana jest systemem wychowawczym. 
Składa się ona bowiem z trzech podstawowych filarów: rozumu, religii oraz miłości 
wychowawczej. Trójmian ten tworzy syntezę orędzia starej i nowej pedagogii10.

2. Pierwszy filar: rozum
Pierwszy filar systemu zapobiegawczego dotyczy rozumu. W ujęciu księdza Bosko 

oznacza on „zdrowy rozsądek, rzeczywistość i zaakceptowanie całokształtu warun-
ków rzeczywistego życia młodzieży, elastyczność w programowaniu, kierowanie się 
rozumem w pełnieniu funkcji systemu zapobiegawczego i motywowanie poleceń” 11.

Wymaganie „rozumu” w praktyce świętego Jana Bosko przejawia się w tym, że 
wszystko dla wychowanków powinno być rozumne i racjonalne, a więc regulaminy i 
przepisy, gesty, środowisko, a nawet kara i nagroda. Zasada ta ma na celu zaspokoje-
nie dwóch podstawowych potrzeb: działania z wolnego wyboru oraz potwierdzenia 

4  Metoda wychowania, [w:] W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 
2004, s. 245.

5  https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/donbosco200901-system.html (11.02.2018)
6  Prewencja, [w:] W. Okoń,  dz. cyt., s. 314.
7  Tamże.
8  L. Cian, dz. cyt., s. 40.
9  R. Tonelli, System wychowawczy [w:] System wychowawczy ks. Bosko pomiędzy pedagogią starą a nową, 

Turyn 1974, LDC, s. 252. 
10  L. Cian, dz. cyt., s. 40.
11  Tamże, s. 40 – 41.



ARTYKUŁY

213

własnej osobowości12. Istotne dla księdza Jana Bosko było, aby każdy wychowanek 
zrozumiał kim jest, kim chce być, wiedział jakie wartości ceni i czego pragnie w swo-
im życiu, bowiem rozwój każdego chłopca może osiągnąć pełną dojrzałość jedynie 
pod warunkiem znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania13.

Siła twórcza rozumu powinna opierać się na różnych formach wyzwalania energii 
wewnętrznej, natomiast nie może opierać się jedynie na nadmiernej koncentracji 
przez jednostkę, której celem jest tylko wzrost kulturalny i umysłowy. Siła ta po-
winna przede wszystkim popierać „życie głębokie”, tj. „wyzwolenie energii najpierw 
uświadomionej a potem wyrażonej”, dzięki której dziecko może poprawnie wyrażać 
swoją żywotność, co zaowocuje jego rozwojem i zdolnością umożliwiającą radość 
rodzącą się z prawdziwego życia14.

Rozumność nakłada na wychowawcę postawę nieustannego wymagania od same-
go siebie. Nauczyciel w ujęciu systemu prewencyjnego powinien posiadać silną, a za-
razem harmonijną osobowość, musi działać z prostotą, umiarem i rzetelnością, powi-
nien on być serdecznie otwarty na drugiego człowieka, gotowy do zrobienia „pierw-
szego kroku”, okazania szacunku, a także cierpliwości. Cechy te wyzwolą prawdziwe 
uczucia, które umożliwią okazanie wzajemności, przyjaźni, a przede wszystkim ufno-
ści15, a także umożliwią wychowawcy, na drodze praktyki pedagogicznej, osiągnięcie 
najważniejszego celu – posługi na rzecz zbawienia drugiego człowieka16.

Być rozumny w kontekście młodzieży, oznacza troskę nauczyciela o młode poko-
lenie, które powinno:

- dojrzewać w zakresie kultury;
- wzrastać w wolności i zrozumieniu odpowiedzialności za swoje decyzje;
- doskonalić swoje powołanie życiowe;
- odnosić się twórczo do swoich założeń powołaniowych17.
Wymagania „rozumu” są ponadczasowe, dzięki czemu nieustannie dążą do pod-

trzymywania rozwoju w zakresie poznania i doświadczenia, wyzwalając energię 
młodego człowieka, kierującą się ku prawdzie18. Rozum jest zatem czynnikiem nie-
zawodnym, fundamentalnym, którego sumienne uwzględnianie gwarantuje rozwój 
osobowościowy19.

3. Drugi filar: religia
Drugi filar praktyki prewencyjnej związany jest z religią. Święty Jan Bosko dążył 

do zbawienia swoich podopiecznych, dlatego też religia w ujęciu Jana Bosko „ma 
pomagać cywilizować – ewangelizując i ewangelizować – cywilizując, lub także wy-
chowywać – ewangelizując i ewangelizować – wychowując”20.

Wychowanie religijne jest formacją humanistyczną i prowadzi człowieka do świę-

12  Tamże, s. 64 – 65.
13  Tamże, s. 58 – 59.
14  Tamże, s. 68.
15  Tamże, s. 68 – 70.
16  C. Bissoli, Jan Paweł II o systemie wychowawczym księdza Bosko,  Wyd. Salezjańskie, Warszawa 2001, s. 112.
17  L. Cian, dz. cyt., s. 96 – 97.
18  Tamże, s. 97.
19  Tamże, s. 106.
20  Tamże, s. 108.
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tości. Formacja ta dokonuje się w ciągu całego ludzkiego życia. Ksiądz Bosko wie-
dział, że zbawienie i świętość są łaską, ale zarazem był też przekonany, że w młodym 
człowieku, taki dar jest zarazem zadaniem, który wzywa, aby każdy chłopiec stawał 
się uczciwym obywatelem i dobrym chrześcijaninem21. Autor systemu zapobiegaw-
czego podkreślał, iż czas wolny w wielkiej mierze zależy od zbawienia chłopców, 
gdyż przyczynia się on do kształtowania postaw, norm, wartości, nawyków, etc. 
młodzieży. Ksiądz Bosko w wychowaniu podopiecznych kierował się mottem, któ-
re brzmiało: „radość, nauka, pobożność”. Wychowankowie pedagogii prewencyjnej 
zatem mogą osiągnąć świętość poprzez radość, naukę, zachowanie czystości, prak-
tykowanie miłości Boga i bliźniego, etc. Na tej drodze ku zbawieniu młodzież, jednak 
nie jest zdana sama na siebie, bowiem współtowarzyszy im wychowawca, który po-
maga drobnymi radami, uprzedza, współpracuje22.

W związku z tym, ewangelizacja w systemie prewencyjnym nie była działalnością 
ściśle religijną, konfesyjną, czy sakralną. Obejmowała natomiast szerokie dziedziny 
życia młodzieży23. Ukazywano chłopcom świętość jako radość, którą można osiągnąć 
poprzez dobre wypełnianie swoich obowiązków, nauki i pracy24. Ksiądz Bosko kładł 
duży nacisk na to, by w Oratoriach panował klimat radości oraz pogody ducha. Był 
zdania, że pragnienie radości i szczęścia jest wpisana w życie chrześcijańskie, podkre-
ślając zawsze przy tym, że tylko religia może dać człowiekowi prawdziwe szczęście25.

Istotne znaczenie dla religijnej pedagogii świętego Jana Bosko miało nauczanie 
katechetyczne, praktykowanie sakramentów świętych, codzienna msza święta oraz 
modlitwa poranna i wieczorna. Dzięki temu ksiądz Bosko zapoznawał chłopców z 
prawdami wiary chrześcijańskiej, na skutek czego wychowankowie nabywali silne-
go zamiłowania do pobożności, nawet na okres całego swojego życia26.

Sakrament spowiedzi był elementem wewnętrznej przemiany chłopców, bowiem 
pedagogika pojednania czerpie swoją inspirację z zaufania przejawiającą się w bezpo-
średnim kontakcie chłopca ze spowiednikiem. Sakrament spowiedzi dla księdza Bo-
sko był kluczem wychowania młodzieży. W związku z tym spotkania sakramentalne 
chłopców były poprzedzane zawsze kontaktem z wychowawcą, które opierało się na 
rozmowie poruszającej życie wewnętrzne, tym samym ujawniającą jego potrzebę27.

Warto dodać, że dążenie księdza Jana Bosko do wypełnienia idei zbawienia chłop-
ców, przezwyciężyło u świętego potrzebę posiadania dóbr materialnych. Zasoby te 
stanowiły dla niego jedynie narzędzie w realizacji jego nadrzędnego celu – zbawie-
nia młodzieży. Ksiądz Bosko nie skupiał się na gromadzeniu swojego majątku, lecz 
z wielkim zaangażowaniem finansował projekty wymagające ogromnego nakładu 
finansowego. Tym samym dawał przykład, iż rzeczy doczesne w porównaniu do ży-
cia wiecznego nie mają większego znaczenia28.

21  Jan Paweł II, List Juvenum Patris do księdza Egidio Vigano przełożonego generalnego Towarzystwa Św. 
Franciszka Salezego w setną rocznicę śmierci Św. Jana Bosko.

22  L. Cian, dz. cyt., s. 119 - 124.
23  C. Bissoli, dz. cyt.,  s. 94.
24  M. Wierzbicki, Nauczyciel w szkole salezjańskiej, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 2011, s. 67 – 68.
25  A. Orczyk, Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2008, s. 177 – 178.
26  L. Cian, dz. cyt.,  s. 120 – 121.
27  Tamże, s. 122 – 123.
28  Tamże, s. 118.



ARTYKUŁY

215

4. Trzeci filar: miłość 
Z kolei trzeci filar w pedagogice prewencyjnej związany jest z miłością wycho-

wawczą, bowiem w ujęciu księdza Bosko wychowanie jest sprawą serca, kierowane-
go zawsze rozumem i delikatną wrażliwością. Miłość wychowawcza w tym kontek-
ście jawi się jako zaufanie, traktując wychowanka jako przyjaciela oraz nabiera ona 
formę szczerości, której pragnieniem jest bezkompromisowe dotarcie do prawdy29.

Miłość wychowawcza ma za zadanie stwarzać atmosferę prawdziwego bycia z 
wychowankiem, ażeby zapobiegać, współpracować, pomagać, bronić przed niebez-
pieczeństwem, kochać bez zastrzeżeń oraz darzyć czystym uczuciem. Zaufanie to 
może być odwzajemnione, tylko wtedy gdy wychowankowie sami doznają głębokiej 
i szczerej miłości. Ta miłość wychowawcza to nastawienie, które pozwala wycho-
wawcy wyrażać się (nawet surowo, zdecydowanie, mocno), tak aby drugi człowiek 
wbrew wszystkiemu czuł głęboką i szczerą miłość. Tylko klimat miłości jest w stanie 
otworzyć drogę do zaufania30.

W systemie zapobiegawczym Jan Bosko dążył do wyzwalania naturalnej radości, 
stwarzającej warunki środowiska rodzinnego, który związany jest nierozerwalnie 
z miłością. Tenże klimat powinien być wywoływany przez wychowawców, nazywa-
nych przez świętego Bosko „duszami rekreacji”. Opiekunowie powinni towarzyszyć 
chłopcom nie tylko podczas nauki, pracy, czy modlitwy. Powinni oni spędzać z wy-
chowankami każdą chwilę, nawet hałaśliwe „życie podwórza”, czego owocem będzie 
zażyłość, radość, bezgraniczne zaufanie31.

Atmosfera przyjaźni i zaufania znacząco wpływa na wychowanie młodzieży, dla-
tego też istotny jest szacunek, obustronna podmiotowość oraz serdeczne relacje in-
terpersonalne. Jan Bosko tworząc oratoria, chciał ażeby stały się one dla chłopców 
domem, wobec tego starał się, by relacje międzyludzkie były nieustannie podtrzy-
mywane oraz by wśród wszystkich członków był odczuwalny duch rodzinny32.

Jan Bosko zwracał uwagę na stałą asystencję, która stanowi główna cechę systemu 
prewencyjnego. Wskazywał, iż wychowawca powinien być całkowicie oddany dobru 
wychowanka. Wskazywał, że zażyłość rodzinna, którą powinien wyróżniać się wy-
chowawca powinna przemawiać i oddziaływać na młodzież trafiając na grunt serca, 
dając tym samym odczuć wychowankowi, iż jest ważnym ogniwem we wspólnocie 
i zawsze może liczyć na obecność wychowawcy33. Nieustanna obecność wychowan-
ka z wychowawcą daje możliwość uniknięcia w pracy wychowawczej negatywnego 
wpływu represyjnego. Stały kontakt z podopiecznymi stanowi indywidualną relację 
osobową, z każdym chłopcem z osobna. Daje to fundament ufności ze strony wycho-
wawcy i stanowi pomost pomiędzy wychowawcami i wychowankami34.

Miłość wychowawcza praktykowana przez księdza Bosko stanowi jeden z pod-
stawowych czynników poprawnego i harmonijnego rozwoju osoby, bowiem miłość 
doznawana czyni jednostkę szczęśliwą oraz rodzi u niej również miłość bezintere-
sowną we wszystkich kontaktach interpersonalnych.

29  Tamże, s. 159.
30  Tamże, s. 159 – 161.
31  Tamże, s. 161 - 162.
32  M. Wierzbicki, dz. cyt., s. 63.
33  L. Cian, dz. cyt, s. 138.
34  R. Weinschenk, Podstawy pedagogiki księdza Bosko, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 2000, s. 148.
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5. Rola asystencji w systemie prewencyjnym
Słowo łacińskie oznacza pomoc, asystencję, udział, uczestnictwo, a słowo assisto, 

astiti oznacza przystąpić, być obecnym, być pomocnym, służyć, towarzyszyć35. W uję-
ciu Jana Bosko wychowanie wymaga stałej i autentycznej obecności wychowawcy 
przy wychowanku – powinien być to „prawdziwy” kontakt międzyludzki. To właśnie 
tym co wyróżnia kontakt wychowawczy od innych relacji interpersonalnych jest cel, 
który powinien prowadzić do odnalezienia Boga, zbawienia duszy, stania się poży-
tecznym obywatelem oraz dobrym chrześcijaninem36.

Święty Bosko powtarzał bardzo często swoim współpracownikom, by nigdy nie 
zostawiali chłopców samych. Chodzi tutaj o obecność stałą, przyjacielską, animującą 
i wspierającą wychowanka, która ma być znakiem obecności samego Boga. Nie jest to 
obecność widza patrzącego z boku na rozwój wydarzeń, ale obecność aktywna, wno-
sząca w każdą sytuację wkład wychowawczy. Wychowawca przez swoją obecność 
ukierunkowuje młodego człowieka i pobudza do naśladowania przez swój przykład37. 

Asystowanie wychowawcze w stylu systemu prewencyjnego Świętego Jana Bosko, 
domaga się odpowiednich cech osobowościowych i szlachetnego charakteru u wycho-
wawców. Warto podkreślić, iż nieustanna asystencja jest przede wszystkim nakierowa-
na na cele moralne i intelektualne. Efektem tak ustawionych działań wychowawczych 
powinno być wychowanie moralne wychowanka rozwijającego swoja coraz bardziej 
dojrzałą osobowość oraz religijność, jako uczciwego obywatela i dobrego chrześcijani-
na oraz wychowanie umysłowe, mające zagwarantować jego rozumne postępowanie. 
Ostateczny cel wychowania chrześcijańskiego, w ujęciu Jana Bosko, skupia się na przy-
gotowaniu młodego człowieka do życia zgodnego z przykazaniem miłości38. 

Ponadto twórca systemu zapobiegawczego był przekonany, iż wartość wycho-
wawcy ujawnia się w osobistym spotkaniu z wychowankiem, które jest punktem 
odniesienia dla środowiska. Wyraża się to przede wszystkim w „umiejętności mó-
wienia do serca”, w sposób osobisty oraz personalizujący, ponieważ odnosi się do 
indywidualnych postaw życiowych młodego człowieka39. Kwestia ta jest również 
uniwersalna i ponadczasowa, ponieważ asystencja wychowawcy w znaczący spo-
sób wpływa na formowanie osobowości wychowanka (jak i wychowawcy). Warto 
podkreślić, iż towarzyszenie młodemu człowiekowi jest szczególnie istotne w dzi-
siejszych czasach, kiedy to dochodzi do przekłamywania rzeczywistości. Niestety, 
wiele osób bezkrytycznie przyjmuje do wiadomości informacje, które są często ma-
nipulowane w taki sposób, by ukształtować u odbiorców określone modele zacho-
wań. Skutkiem tego jest relatywizm, odrzucenie wartości, ignorancja tradycji, a więc 
swojej tożsamości – są to destrukcyjne zachowanie w obrębie moralności człowieka 
jest dla niego zagrożeniem, dlatego też autorytet, a szczególnie autorytet moralny 
wychowawcy, jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania wychowanka40.

35  A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Wyd. III, Poznań-Warszawa-Lublin, 1958, s. 56.
36  J. Gocko, Wspólnototwórcze elementy systemu prewencyjnego, [w:] Seminare, tom 29, 2011, s. 203-221.
37  Por. L. Cian, System zapobiegawczy..., dz. cyt., s. 199.
38  S. Kulpaczyński, Asystencja jako istotny element systemu wychowawczego św. Jana Bosko, [w:] „Pedagogika Katolicka”
39  S. Chrobak, Wychowanie i duchowość w praktyce systemu prewencyjnego Jana Bosko, [w:] Seminare, 

UKSW, Warszawa 2014, s. 115.
40  A. Strużyńska, Obraz autorytetu nauczyciela akademickiego w opinii studentów Wydziału Zamiejscowego 

Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2017, praca mgr pod kierunkiem Jana 
Zimnego,  s. 5.
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Streszczenie:
Niniejszy artykuł będzie stanowił próbę przybliżenia fenomenu systemu prewen-

cyjnego Świętego Jana Bosko w dziedzinie wychowania. System wychowawczy „Ojca 
i Przyjaciela młodzieży” składa się z trójmianu: rozumu, religii oraz miłości wy-
chowawczej. Te trzy, przenikające się i nierozerwalne drogi umożliwiają pełne doj-
rzewanie człowieka oraz stopniowe otwarcie się na poszukiwanie Transcendencji, 
dlatego też we współczesnym dążeniu do wzorca (jakim jest dla chrześcijan Jezus 
Chrystus). Jednakże kluczowym elementem systemu zapobiegania jest ciągłe towa-
rzyszenie wychowawcy przy młodzieży. Kwestia ta jest uniwersalna i ponadczaso-
wa, ponieważ asystencja wychowawcy w znaczący sposób wpływa na formowanie 
osobowości wychowanka.

Słowa kluczowe: asystencja, system prewencyjny, miłość wychowawcza, religia, 
rozum, Jan Bosko

Summary:
Assistance of an educator in the preventive system of Saint John Bosco
This article will be an attempt to present the phenomenon of the preventive sys-

tem of Saint John Bosco in the field of education. The educational system of the “Fa-
ther and Friend of Youth” consists of the trinominal: reason, religion and educational 
love. These three interpenetrating and inseparable paths enable man to fully mature 
and gradually open himself to the search for the Transcendence, therefore in the 
contemporary pursuit of the model (which is for Christians Jesus Christ). However, a 
key element of the prevention system is the constant accompanying of the educator 
with the youth. This issue is universal and timeless, because the assistance of the 
educator significantly influences the formation of the pupil’s personality.

Keywords; assistance, preventive system, educational love, religion, reason, 
John Bosco
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Mons. Stefan Sečka - biskup, katecheta
i pedagog

 

Ks. prof. dr. hab František Dlugoš - Katolicki Uniwersytet v Ružomberku 

1. Dzieciństwo i studia
Stefan Sečka hrodził się 6 lipca 1953 roku w Spišskim Štvrtku (Spiskim Czwart-

ku) w rdzinie Stefana i Marii, którzy swoich czworo dzieci wychowywali w duchu 
chrześcijańskim, w pokorze i starali sięim zaszczepić tradycyjne wartości i zasady 
moralne. Do szkoły podstawowej uczęszczał Stefan w swojej rodzinnej wiosce i od 
najmłodszych lat jawił się jako zdolny bystry uczeń ze szczególnymi predyspozy-
cjami do przedmiotów humanistycznych, literatury i słowa pisanego. Z Ewangelią 
zapoznał się dzięki rodzicom, katolickiemu środowisku w rodzinnej wsi a zwłaszcza 
dzięki ówczesnym proboszczom: Franciszkowi Madarašimu, Józefowi Šterbákowi i 
Alojzemu Kalafutowi.

W 1971 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Spiskiej Novej Vsi gdzie zdał 
maturę z wyróżnieniem. Zaraz po maturze złorzył prośbę o przyjęcie na studia 
teologiczne na Cyrylometodejskim Fakultecie Teologicznym w Bratysławie, gdzie 
w tamtym czasie kształcili się kandydaci do stanu duchownego w Słowacji. Był to 
okres kończącej się tzw. „Politycznej odwilży” z drugiej połowy lat 60 -tych ubiegłe-
go wieku a dawały się już odczuć pierwsze ataki rozpoczynającej się tzw. „normali-
zacji” systemu komunistycznego. 

Narodil 22. júla 1955 v Mníšku nad Popradom. Absolvoval gymnázium v Starej Ľubovni. Posvätnú teológiu vyštu-
doval v rokoch 1979 – 1984 na CMBF v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal 17. júna 1984 v Nitre. V rokoch 1985 
– 1989 bol tajomníkom Biskupského úradu v Spišskom Podhradí. Od septembra 1989 farár, dekan a rektor dvoch 
bazilík v Levoči. V roku 1990 sa stal sudcom Cirkevného súdu. Dňa 4. januára 1994 pápež sv. Ján Pavol II. vymeno-
val Františka Dlugoša za kaplána Jeho Svätosti (monsignora). Bol hlavným usporiadateľom apoštolskej cesty pápe-
ža sv. Jána Pavla II. v Levoči 3. júla 1995. Cirkevné dejiny a teológiu vyštudoval na PAT-e v Krakove (1993 – 1999), 
kde získal akademický titul ThDr. a získal vedeckú hodnosť PhD. Cirkevné právo vyštudoval na KUL-e v rokoch 
1996 – 2002, ktoré ukončil doktorátom z kánonického práva ICDr. a získal vedeckú hodnosť PhD.V roku 2000 sa na 
Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity habilitoval na docenta. V apríli 2003 obhájil rigoróznu prácu z pedagogiky 
a získal titul PaedDr. V tom istom roku na Filozofickej fakulte po rigoróznom konaní získal titul PhDr. Dňa 1. apríla 
2004 ho prezident republiky vymenoval za univerzitného profesora v odbore Katolícka teológia. V rokoch 1993 
– 2009 prednášal dejiny Katolíckej cirkvi na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule. Od roku 2009 vedie Katedru 
katechetiky a praktickej teológie KU v Ružomberku a prednáša na nej. Pedagogicky viedol autorov 1278 bakalár-
skych a magisterských prác. Bol školiteľom 48 doktorandov. Predsedá a je členom komisií na štátnych záverečných 
skúškach, rigoróznych konaniach, doktorandských skúškach, habilitačných a inauguračných konaniach. Doposiaľ 
vydal 173 autorských monografií doma aj v zahraničí. V slovenských časopisoch a zborníkoch uverejnil 242 článkov 
a odborných štúdií, v zahraničí mu vyšlo 129 vedeckých príspevkov.
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Stefan Sečka został przyjęty na studia teologiczne w 1971 roku. Okres studiów 
pozwolił mu zdobyć szerokie poznanie dyscyplin teologicznych. Również w tym 
okresie zaczął się szczególnie interesować tematyką polityki społecznej państwa 
oraz Katolicką Nauką Społeczną i różnymi formami działalności charytatywnej. Po 
pięciu latach przygotowania do kapłaństwa w bratysławskim seminarium duchow-
nym i CMBF przyjął 6 czerwca 1976 roku w Domu św. Marcina - obecna katedra – w 
Bratysławie święcenia kapłańskie z rąk trnawskiego biskupa bp. Júliusa Gábriša, i 
został kapłanem diecezji spiskiej.

2. Służba kapłańska
Zaraz po święceniach kapłańskich nastąpił na swoją pierwszą placówkę 

duszasterką jako wikariusz w Spiskiej Novej Vsi. Jednak niedane mu tam było 
długo pracować ponnieważ już po dwóch miesiącach otrzymał powołanie do 
odbycia zasadniczej służby wojskowej. Absolwenci studiów teologicznych nie mogli 
bowiem odbyć tej służby podczas trwania studiów w ramach absolwowania zajęć 
na katedrze wojskowej. Ówczesny reżim komunistyczny w ten sposób ukazywał 
przyszłym kapłanom swoją niechęć w stosunku do nich.

Stefan Sečka po ukończeniu służby wojskowej wrócił na placówkę do Spiskiej 
Novej Vsi, gdzie pracował dwa lata. Następną jego placówką jako wikariusza 
parafialnego był Dolny Kubin, gdzie nastąpił 1 lipca 1980 roku. W roku 1984 
objął urząd administratora parafii w Liptowskich Revucach. Była to parafia pod 
szczególnym nadzorem służb komunistycznych i policji. Poprzednik ks. Stefana Sečki 
na urzędzie proboszcza, ks. Andrej Filipek został w wykonstrułowanym procesie 
skazany za rzekome rozkradanie majątku będącego majątkiem socjalistycznym. 
Tego przestpstwa miał się dopuścić ks. Filipek jeszcze gdy był proboszczem 
Hnilčiku, gdzie bez wymaganego pozwolenia od władz komunistycznych zakupił 
płytki na posadzkę do kościoła parafialnego. Przy czym, jak to było wspomniane i 
podczas procesu, miał ustne pozwolenie na tę inwestycję od ówczesnego sekretarza 
ONV (Powiatowej Rady Narodowej) ds. kościelnych Jozefa Oreniča. 

Andrej Filipek został skazany na sześć miesięcy aresztu w zawieszeniu na rok 
według paragrafu 178 za podważanie nadzoru nad kościołami. Stracił również 
państwowe pozwolenie na publiczne wykonywanie czynności kapłańskich. 
Jeszcze przed tym musiał odejść z parafii w Hnilčiku, krótko był administratorem 
w Liptowskich Revucach. Stefan Sečka go wymienił na tym stanowisku 1 kwietnia 
1984 roku i pracował w tej parafii do 1 lutego 1990 roku. 

W tym czasie spiski biskup bp Franciszek Tondra zaczął budować grono 
najbliższych zaufanych współpracowników dla odnowionego Seminarium 
Duchownego im. Biskupa Jana Vojtaššáka w Spiskiej Kapitule. Pierwszym rektorem 
odnowionego po aksamitnej rewolucji Seminarium został Mons. Jozef Jarab a 
vicerektorem został mianowany Mons. Stefan Sečka.

3. Odnowa i wyposażenie budynków Seminarium Duchownego
Dla odnowionego Wyższego Seminarium Duchownego udało się w 1990 roku 

odzyskać obydwa dawne budynki. Obiekty w których mieli znaleźć swoją siedzibę 
Seminarium Duchowne i Instytut Nauczycielski, po czterdziestu latach były w 
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dezolantnom stanie. Potrzebowały kompletnej rekostrukcji dachów, murów 
obwodowych i wnętrz.

W niewiarygodnym czasie jednego i pół roku, dzięki wysiłkom ówczesnego 
biskupa diecezjalnego Franciszka Tondry, rektora Jozefa Jaraba i wicerektora Stefana 
Sečki, wolontariuszy ze Spiskiej, Koszyckiej i Rożniawskiej diecezji zruinowane 
budowy udało się odnowić. Ordynariusz Spiskiej Diecezji, bp. Franciszek Tondra 
wraz z koszyckim biskupem Alojzem Tkáčem i rożniawskim biskupem Eduardem 
Kojnokiem mogli 3 października 1990 roku dokonać uroczystego otwarcia roku 
akademickiego 1990/91 dla kleryków ze wszystkich trzech wspominanych diecezji. 
Jednym z punktów tej uroczystości było poświęcenie odnowionych budynków 
seminaryjnych, kaplic i pomieszczeń wspólnych. Koncepcja studiów swiętej 
teologii w odnowionym seminarium odpowiadała potrzebom aktualnej sytuacji 
Kościoła na Słowacji po odzyskaniu wolności. W Spiskiej Kapitule studiowało kilka 
wiekowych i profesyjnych grup. Rozmowy rekrutacyjne absolwowali maturzyści 
ze szkół średnich, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów. W tzm czasie w 
Bratysławie studiowało na CMBF trzydziestu trzech kleryków z diecezji spiskiej. Na 
piątym roku studiowało pięciu kleryków, których po ukończeniu studiów wyświęcił 
za kapłanów bp. Franciszek Tondra 16 czerwca 1990 roku w katedrze św. Marcina 
w Spiskiej Kapitule. Na czwartym roku było pięciu kleryków, na trzecim też pięciu, a 
na pierwszym i drugim roku studiowało po 10 kleryków. Wszyscy, którzy rozpoczęli 
swoje studia w Bratysławie, kontynułowali je w odnowionym Wyższym Seminarium 
Duchownym w Spiskiej Kapitule, gdzie stopniowo ukończyli swoje studia i zostali 
wyświęceni za kapłanów dla Spiskiej Diecezji1.

Studia teologiczne, rozpoczęli również kandydaci, którzy już wcześniej zdobyli 
wyższe wyształcenie na innych kierunkach studiów (lekarze, inżynierowie, pedago-
dzy). Oni zostali przyjęci do wyższych roczników wraz z klerykami, którzy przeszli 
do Spiskiej Kapituły z Bratysławy.

Ogólną liczbę studentów dopełnili klerycy z instytutów zakonnych. Po formacji 
początkowej w swoich instytutach rozpoczęli studia teologiczne w Spiskiej Kapitule 
bracia salezjanie, franciszkanie i norbertanie (premonstratensi).

W historycznie pierwszym akademickim roku odnowionego Seminarium roypo-
częło studia w Spiskiej Kapitule 235 alumnów. Z seminarium z Bratysławy przeszło 
120 studentów. Początki były dość skomplikowane i to yarówno dla studentów jak 
też dla pedagogów i pracowników niepedagogicznych. Poszczególne katedry profi-
lowały się a zarazem prowadziły intensywną czynność dydktyczną. Grono pedago-
giczne składało się z kapłanów i laików z diecezji Spiskiej, Koszyckiej i Rożniawskiej. 
Wykładowcy musieli poprzy swoich obowiązkach pedagogicznych uzupełniać swo-
je kwalifikacje na poszczególne stopnie akademickie. Nie tylko Spiska Kapituła, ale 
cała Słowacja poszukiwała najoptymalniejszego modus vivendi studiów teologicz-
nych w nowych, wolnych społeczno-politycznych warunkach2.

Ze wstępnych analiz i doświadczeń, jako najbardziej odpowiedni jawił się sze-
ścioletni model studiów teologicznych. Dalej pozostał jeden Wydział Teologiczny 

1  DLUGOŠ, F.: Spišský seminár už dvesto rokov vychováva a vzdeláva kňazov. Levoča : MTM, 2015, s. 112 – 113.
2  DLUGOŠ, F.: The education of priests and teachers of religion at CMBF Bratislava and the clerical semi-

nary of bishop Ján Vojtaššák. London, United Kingdom, 2015, s. 54 – 55.
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Uniwersztetu Komeńskiego (CMBF UK) w Bratysławie, natomiast w Spiskiej Kapitu-
le i w Nitrze utworzono Instytuty Teologiczne.

Seminarium Duchowne podlegało bezpośrednio biskupowi diecezjalnemu, bez 
względu na sposób organizacji studiów teologicznych. Dlatego można było nadać 
Wyższemu Seminarium Duchownemu w Spiskiej Kapitule imię bp. Jána Vojtaššáka.

W roku akademickim 1994/95 w spiski seminarium studiowało 360 alumnów, co 
było największą liczbą studiujących. To przepełnienie seminarium wymogło na ko-
szyckim arcybiskupie Alojzie Tkáču podjęcie kroków w celu rozpoczęcia rekonstrukcji 
budowy Wyższego Seminarium Duchownego Karola Boromeusza w Koszycach3.

Po odejściu koszyckich kleryków w spiskim Wyższym Seminarium Duchownym 
pozostali studiować kandydaci do kapłaństwa z diecezji Spiskiej i Rożniawskiej. Se-
minarium założyło własne wydawnictwo i prowadzi bogatą działalność wydawni-
czą. Znaczne sukcesy osiągną chór seminaryjny Schola Cantorum, który brał udział 
w licznych koncertach w kraju i za poza jego granicami. Największym sukcesem był 
występ na Bratysławskim święcie muzyki w 1996 roku4.

4. Mianowanie za spiskiego biskupa pomocniczego
W 1992 roku papież Jan Paweł II wymianował Stefana Sečkę za kapelana Jego 

Świętości (Mons.). W roku 1997 zdobył licencjat z teologii pastoralnej na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim w Lublinnie a w 2000 roku obronił doktorat na Uniwersy-
tecie Komeńskiego w Bratysławie.

Dnia 28 czerwca 2002 roku Jan Paweł II przychylił się do wniosku biskupa diecezja-
lnego Franciszka Tondry i po kanonicznym dochodzeniu wymianował Stefana Sečkę 
za tytularnego biskupa sitskiego i biskupa pomocniczego Diecezji Spiskiej. Konsekra-
cja biskupia odbyła się 27 lipca 2002 roku w katedrze św. Marcina w Spiskiej Kapitule5. 

Głównym konsekratorem był bp. Franciszek Tondra, ordynariusz Dieceyji Spi-
skiej, a współkonsekratorami byli nuncjusz apostolski na Słowacji abp Henryk Józef 
Nowacki i koszycki arcybiskup abp Alojz Tkáč. Po konsekracji biskupiej 1 siepnia 
2002 roku bp Stefan Sečka został mianowany wikariuszem generalnym Diecezji Spi-
skiej. W ramach Konfeencj Biskupów Słowacji zostało mu powierzone prowadzenie 
duszpasterstwa służby zdrowia a zarazem został mianowany prezydentem Słowac-
kiej Katolickiej Charity6.

Ordynariusz diecezji bp Franciszek Tondra po osiągnięciu kanonicznego wieku 
75 lat, złożył na ręce papieża Benedykta XVI dymisję z urzędu Ordynariusza. Papież 
przyjął jego dymisję i 4 sierpnia 2011 roku mianował dotychczasowego biskupa po-
mocniczego bp Stefana Sečkę nowym ordynariuszem Dieceyji Spiskiej. Kanoniczne 
objęcie urzędu odbyło się 10 września 20117.

3  DLUGOŠ, F.: Formácia kňazov a učiteľov na Spiši v rokoch 1815 – 1950. Levoča : MTM, 2016, s. 118 – 119.
4  Porov. CHALUPECKÝ, I.: Pohľad do histórie spišského seminára. In V me- ne Božom. Pamätnica k výro-

čiu Kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka. Spišská Kapitula : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka 
Spišská Kapitula-Spišské Podhradie, 2000, s. 19.

5  CHALUPECKÝ, I. a kolektív: V mene Božom. Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa 
Jána Vojtaššáka, 2000, s. 57.

6  DLUGOŠ, F.: Jubilujúci kňazi Spišskej diecézy v roku 2018.. Levoča : MTM, 2018, s. 196 – 198.
7  ACTA SCEPUSIENSIS 3/2011. Spišská Kapitula : Biskupský úrad.



TEORETYCY I WYCHOWAWCY

223

5. Spiski Biskup Diecezjalny
Po objęciu urzędu Spiskiego Biskupa Diecezjalnego pozostawił w urzędzie wika-

riusza generalnego bp. Andreja Imricha, spiskiego biskupa pomocniczego. Urząd ten 
pełnił aż do swjej rezygnacji 15 października 2015 roku. Oprócz niego wikariuszem 
generalnym został Mons. Anton Tyrol. Bp Stefan Sečka dokonał licznych zmian w 
Kurii Biskupiej. Dnia 15 maja 2014 roku przyjął rezygnację dotychczasowego rekto-
ra WSD a na jego miejsce 16 maja 2014 roku ustanowił za rektora dotychczasowe-
go kanclerza Kurii Biskupiej Petra Majdę. W miejsce Piotra Majdy kanclerzem Kurii 
Biskupiej został Piotr Majcher, dotychczasowy wicekanclerz. Urząd wicekanclerza 
objął Jozef Anderak, rodak z Lewoczy8.

Po objęciu Spiskiej Diecezji bp Stefan Sečka w kierowaniu diecezją starał się za-
chować linię swego poprzednika na urzędzie bpa Franciszka Tondry. Systematycznie 
wizytował parafie swojej diecezji, udzielał sakramentu Bierzmowania, starał się o 
wzrost nowych powołań kapłańskich. Często odwiedzał Seminarium Duchowne, w 
którym przez długie lata pracował jako wicerektor i pedagog.

V swojej biskupskiej służbie nezapominał też na misje w świecie, na które uwolnił 
z diecezji licznych kapłanów, którzy obecnie pracują na misjach w różnych miejscach 
na świecie. Wielu młodych uzdolnionych kapłanów posłał na zagraniczne studia 
głównie do Rzymu i Wenecji. W Wenecji ukończyło studia prawa kanonicznego kilku 
kapłanów, którzy obecnie pracują na Sądzie Kościelnym w Spiskiej Diecezji. Jednego 
z nich, Marka Tomagę od stycznia 2018 roku ustanowił Wikariuszem Sądowym.

Jako biskupowi diecezjalnemu, bardzo mu zależało na beatyfikacji Sługi Bo-
żego biskupa Jána Vojtaššáka. W tym celu ustanowił ks. Piotra Jurčagę nowym 
postulatorem tej kauzy. Z Jego inicjatywy w kraju i za granicą odbyło się kilka 
konferencji naukowych o Słudze Bożym biskupie Janie Vojtaššáku. Ostatnia taka 
konferencja na gruncie słowackim odbyła się 5 i 6 listopada 2017 roku w Spiskiej 
Kapitule. Gościem honorowym był na niej słowacki kardynał J.E. kard. Jozef Tomko, 
emerytowany prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. bp Stefan Sečka wziął 
też udział w dwóch konferencjach naukowych w Rzymie i w Wenecji związanych z 
prezentacią filmu dokumentalnego o Janie Vojtaššáku.

Bp Stefan Sečka bardzo dbał o rozwój szkół katolickich w swojej diecezji. Dlatego 
w październiku 2017roku ustanowił biskupskiego wikariusza, którym został ks. 
Vktor Pardel, którego zadaniem była pomoc biskupowi w trosce o szkoły katolickie 
ale również o nauczanie katechezy na wszystkich typach szkół w diecezji.

Biskup Stefan niezapominał ani o Mariańskiej Górze w Lewoczy, najwiękdszym 
miejscu pielgrzymkowym v Słowacji a czwartym w Europie, często przy różnych 
okazjach je odwiedzał i wspierał. Osobiście wybierał i zapraszał głównych 
celebransów i kaznodziejów na Główne uroczystości odpustowe i osobiście im 
towarzyszył pdczas ich pobytu na tym świętym mmiejscu. Co roku oprócz głównych 
uroczystości odpustowych, brał udział również w sztafecie modlitwy rużańcowej 
za kapłanów w dzień uroczystości Najświętszego Serca Jeyusowego, gdzie wraz z 
wiernymi modlił się rużaniec i służył mszę świętą pontyfikalną. Dnia 9 sierpnia 2017 

8  DLUGOŠ, F.: Historia Ecclesiae Christi. Od Benedikta XV. po Benedikta XVI. Cirkev na Slovensku 1970 
– 2010. Ružomberok : VERBUM, 2010, s. 234 – 236.



THEORETICIANS AND EDUCATORS

224

roku wraz z J.E. kard. Stanisławem Dziwiszem, wieloletnim osobistym sekretarzem 
św. Jana Pawła II i emerytowanym arcybiskupem krakowskim oraz z rożniawskim 
biskupem J.E. bp Stanisławem Stolarikiem, poświęcili w Sanktuarium sw. Jana Pawła 
II w Krakowie mozajkę Matki Boskiej Lewockiej i św. Jana Pawła II.

W związku z Lewoczą należy wspomnieć na jeszcze osiem ważnych momentów:
1. Dnia 16 czerwca 2015 roku dokonał błogosławieństwa generalnie 

odrestaurowanego głównego ołtarza w kościele parafialnym św. Jakuba. W 
uroczystości wzięli udział goście z Niemiec, którzy szczodrze wsparli tę akcję.

2. Znacznie przyczynił się do podniesienia kościoła parafialnego św. Jakuba do 
godności Bazyliki Mniejszej. Stosowny dekret wydał w tej sprawie papież Franciszek 
a został on publicznie ogłoszony 29 listopada 2015 roku.

3. Dnia 28. Maja 2016 roku bp Stefan Sečka dokonał konsekracji Bazyliki św. 
Jakuba z nowym kamiennym stołem ofiarnym i przebudowanym presbiterium. 

4. 28 października 2017 r. Poświęcił Ogród Różańcowy na Mariánskiej Górze 
z figurą Najświętszej Marii Panny, którą temu czcigodnemu miejscu ofiarowali 
architekci Michal Benčat i Peter Mesároš, a także wierni z parafii Kozárovce w 
powiecie Zlaté Moravce.

5. Biskup diecezjalny Mons. Štefan Sečka swoim podpisem i życzliwością poparł 
również nawiązanie duchowej więzi z największą bazyliką maryjną Santa Maria 
Maggiore w Rzymie, aby uzyskać odpust zupełny dla wiernych i pielgrzymów 
przybywających do Lewoczy.

6. Pragniemy wspomnieć jedną niemniej ważną kwestię dla całej diecezji, a 
mianowicie ponowne zaświęcenie diecezji spiskiej i pielgrzymów obecnych na głównej 
uroczystości odpustowej w Lewoczy 2 lipca 2017 r. Niepokalanemu Sercu Maryi.

Po modlitwie Świętego Różańca bp Štefan Sečka tymi słowami dokonał aktu 
zaświęcenia diecezji i obecnych pielgrzymów:

Niepokalane Serce Maryi! Jako duchowny pasterz, któremu Bóg powierzył 
troskę o duchowne stado tej diecezji, dziś na tym miejscu świętym powierzam Ci 
je i oddaję pod twoją opiekę. Przjmij je pod swój ochronny macierzyński płaszcz.
Twemu Niepokalanemu Matczynemu Sercu yaświęcam Ci przede wszystkim siebie 
i duchowieństwo diecezjalne pracujące wraz ze mną w winnicy Pana. Wstawiaj 
się za nami u swego Boskiego Syna i wyproś nam od niego łaskę i pomoc aby śmy 
gorliwie wypełniali obowiąyki swego stanu duchownego i powołania i abyśmy 
zawsze znajdywali duchowną radość w służbie u Twego Syna. 

Wyproś nam silną wiarę, abyśmy byli zdolni zasiewać ją coraz głębiej do serc 
naszych wiernych i w ten sposób, abyśmy mogli rozgrzewać liczne serca, aby 
nieostygły w czci i miłości do Ciebie.

Niepokalane Serce Maryi! Zaświęcamy Ci naszych ojców i matki. Wstawiaj sięza 
nimi, aby według przykładu Świętej Rodziny z Nazaretu wypełniali rodzicielskie 
obowiązki i zadania. Wyproś im u Boga łaskę pokoju, zgody i miłości, aby z 
uczuciem szczęśliwości wiedzieli nieść codzienne brzemiona trudów życia. Niech 
ich dzieci będą dla nich wiernym, kochającym i posłusznym potomstwem. Wyproś 
im mądrość i miłość rodzicielską, aby swoje dzieci wychowywali dla doczesnej i 
wiecznej szczęśliwości.

Niepokalane Srdce Maryi! Zaświęcamy Ci owoce życia naszych ziemskich 
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rodziców: synów i córki, naszą młodzież. Wypraszaj im u Boga potrzebne łaski oraz 
siłę szanować, miłować i słuchać swoich rodziców. Wyproś dla naszej młodzieży 
anielską czystość, aby zachowała w sobie czystość otrzymaną na chrzcie świętym, 
która jest jej największym skarbem.

Wyproś dla naszej młodzieży łaskę powołania do stanu kapłańskiego i zakonnego. 
Winnica Pana potrzebuje i poszukuje nowych robotników. Jest ich mało, a praca w 
Winnci Pana jest ciężka. Królestwo Chrystusa na ziemi powinniśmy ciągle budować 
i powiększać. Proś Boga aby w naszych katolickich rodzicach wzbudził świadomość, 
że darować swoje dziecko na służbę Panowi jest dla nich nie tylko wyrożnieniem ale 
i wielką zasługą przed Bogiem.

Niepokalane Srdce Maryi! Twojej mcirzyńskiej miłości polecamy nie tylko naszych 
diecezjan, ale wszystkich wiernych uczestniczących w tej uroczystości. Wstawiaj się 
za nimi wszystkimi i wyproś im łaskę, aby poznali prawdziwą wiarę i sprawną drogę 
prowadzącą do wiecznego szczęścia. Amen. 

Biskup Stefan dokonał tego aktu zaświęcenia w dzień 70 rocznicy zaświęcenia 
Diecezji Spiskiej przez Sługę Bożego biskupa Jána Vojtaššáka, który jako biskup 
diecezjalny dokonał tego aktu dnia 2 lipca 1947 roku.

7. W święto św. apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca 2019 roku pobłogosławił 
monumentale dzieło - Czternaście Stacji Drogi Krzyżowej prowadzącej wokół 
Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Mariánskiej Górze.

8. Swoim osobistym udziałem zaszczycił szczyt rektorów i przedstawicieli 
Stowarzyszenia Europejskich Maryjnych Ośrodków Pielgrzymkowych, który odbył 
się w dniach 17-20 września 2019 r. w Lewoczy. W swojej rezydencji przyjął 
dostojnych gości, oprowadził ich po swojej rezydencji, katedrze św. Marcina i odbył 
z nimi niezwykle serdeczną rozmowę.

Jako ordynariusz swojej diecezji bp Štefan Sečka systematycznie brał udział 
w dekanalnych dniach skupienia, wydawał Acta Scepusiensis – Urzędowe pismo 
Spiskiej Diecezji, gdzie zamieszczał propozycje i zarządzenia dla kapłanów diecezji.

Oprócz Acta Scepusiensis systematycznie pisał Listy pasterskie na poszczególne 
okresy i święta Roku Liturgicznego a na Roki Jubileuszowe. Zwłaszcza wykazał się 
wielkim zaangażowaniem – tak słowem jak i pismem – w latach 2016 – 2017, kiedz 
to Diecezja Spiska obchodziła 1700 lecie narodzenia św. Marcina y Tours, patrona 
spiskiej katedry i diecezji9.

Z wielką boleścią nosił w sercu sprawy związane z rozprzestrzenianiem się viru-
su Covid 19 w świecie a od marca tego roku również na Spiszu. Wyjątkowa sytuacja 
wyrządała sobie i okrutną daninę, najpierw w zniesieniu normalnych obchodów 
świąt Wielkanocnych a następnie szczególnie bolesnego yniesienia uroczystości od-
pustowych na Mariańskiej Górze w 2020 roku.

W 2019 roku bp Štefan Sečka poprosił Ojca Świętego Franciszka o przydzielenie 
Diecezji Spiskiej biskupa pomocniczego. Prośbę swą motywował pogarszającym się 
stanem swojego zdrowia, pojawiającymi się coraz to nowymi chorobami które starał 
się już przez dwa lata cierpliwie znosić. Papież przychylił się do tej prośby i 25 marca 
2020 roku w Uroczystość Zwiastowania Pana mianował Mons. Jána Kuboša, proboszc-
za i dziekana w Keżmarku biskupem pomocniczym Diecezji Spiskiej. Głównym konsekra-
torem bp Jána Kuboša był bp Štefan Sečka. Po wyświęceniu bskupa pomocniczego do-

9  FARSKÉ LISTY, VIANOCE 2017. Levoča : Rímskokatolícky farský úrad.
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konał znacznych zmian personalnych w Kurii Biskupiej. Dotychczasowego Wikariusz 
Generalnego Mons. Antona Tyrola ustanowił proboszczem w Zubercu na Orawie, kanc-
lerza ks. Petra Majchera proboszczem i dziekanem w Lewoczy, oaz rektorem obydwóch 
lewockich bazylik a wicekanclerza Jozefa Anderaka ustanowił proboszczem w Spiskiej 
Teplicy. Nowym Wikariuszem Generalnym został bp Ján Kuboš, biskup pomocniczy; Kan-
clerzem ks. Tomaša Pavlikovskiego a wicekanclerzem ks. Martina Zummera10. 

6. Przejście do Domu Ojca
Końcem października stan zdrowia biskupa diecezjalnego znacznie się pogorszył. 

W ostatnią sobotę października bp Štefan Sečka został umieszczony na oddziale 
wewnętrznym lewockiego szpitala. Szpitalna sala OIOM w lewockim szpitalu była 
w środę 28 października na święto apostołów Szymona i Judy o trzeciej godzinie 
nad ranem miejscem wydania ostatniego tchnienia przez spiskiego biskupa. Stało 
się to w 68 roku jego życia, 45 roku kapłaństwa i w 19 roku służby biskupiej. Swoją 
ziemską pielgrzymkę ukończył w zgodzie ze swoim hasłem biskupim: Crux Christi 
perficiat nos – Krzyż Chrystusa niech nas udoskonala. Przyczyną jego śmierci były 
długotrwające problemy związane z chroniczną chorobą serca, wysokim ciśnieniem 
i cukrzycą. Zaraz po śmierci zwłaszcza bulwarne media spekulowały o śmierci 
biskupa zaprzyczynionej wirusem Covid 19, co jednak okazało się całkowicie błędne.

7. Ostatnie pożegnanie Ojca Biskupa Štefana Sečki
Niestety, sytucja związana z przyjętymi przez władze państwowe środkami 

antyepidemiologicznymi na Słowacji wpłyneła i na przebieg obrzędów pogrzebowych 
zmarłego biskpa. W kościelnych uroczystościach pogrzebowych mogła wiziąć 
udział tylko bardzo ograniczona liczba żałobników. Byli obecni prawie wszyscy 
słowaccy biskupi, prałaci, dziekani, przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego, 
seminarzyści i najbliższa rodzina. 

Obrzędom pogrzebowym i mszy świętej przewodniczył Przewodniczący Konferencji 
Biskupów Słowacji abp Stanislav Zvolensky, metropolita bratysławski. Homilię 
wygłosił koszycki arcybiskup i metropolita abp Bernard Bober.

We wtorek 3 listopada 2020 roku po mszy świętej i obrzędach pogrzebowych w 
katedrze św. Marcina został bp Štefan Sečka pochowany na cmentarzu kapłańskim 
obok swego poprzednika bp Františka Tondry. Miejsce ostatniego odpoczynku 
określił w swoim testamencie sam bp Štefan. Napisał tam, że jeśli umrze jako biskup 
dieceyjalny chce być pochowany w Spiskiej Kapitule. Jeśli bz się tak niestało, byłby 
pochowany obok swoich rodziców na cmentaryu w Spišskim Štvrtku.

Abp Bernard Bober w swojej homilii ocenił całożywotną służbę zmarłego bp 
Štefana Sečki słowami: Zmarł ojciec i dobry pasterz tej umiłowanej przez Boga 
Spiskiej Diecezji. Wrócił się do Domu Niebieskiego Ojcaw czasie, który jest okrutnie 
poznaczony ostrymi restrykcjami i pandemią. Wstąpił do wieczności w okresie, w 
którym wszyscy rzeczywiście wspominamy i zanosimy do Boga szczególne prośby 
za naszych bliskich zmarłych. Ponieważ dla wielu z nas i biskup Štefan Sečka stał 
się bliskim i miłowanym człowiekiem chcemy naszą modlitwą i udziałem w tej 
Eucharystii i obrzędach pogrzebowych wysłowić Bogu wdzięczność za jego życie i 
za służbę kapłana i biskupa. 

10  ACTA SCEPUSIENSIS 3/2020. Spišská Kapitula : Biskupský úrad.
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Dziękujemy mu za jego pracę w ramach Konferencji Biskupów Słowacji – w Komisji 
ekonomiczno – prawnej i w Radzie Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Oprócz tego 
należy mu się uznanie i wdzięczność za prowadzenie i przewodniczenie Słowackiej 
Katolickiej Charity i za przewodniczenie Subkomisii KBS do spraw Bioetyki. Jest tego 
naprawdę dość, co jeden biskup bierze na siebie oprócz kierowania własną diecezją.

Ja osobiście Štefana lubiłem. Był moim sufraganem. Łączyła nas właśnie ta 
jego ludzkość i bezpośredniość. Podziwugodny był jego charakter społeczeński. 
Gdziekolwiek przyszedł zaraz zapadł w dane środowisko. Między dziećmi był 
jak dziecko, między młodymi był tinedżerem. Z dorosłymi, i tymi niewierzącymi 
potrafił tak komunikować, że ich sobie szybko pozyskał. Przy starszych ludziach 
zachowywałsię jak jeden z nich. Miał dar komunikacji i dobre go wykorzystywał. 
Jest jeszcze jedna rzecz w jego służbie godna wspomnienia. Pomimo tego, że był 
człowiekiem doświadczonym i poznał życie, dawał wiele przestrzeni aby się w życiu 
diecezji mogli realizować również młodzi kapłani i młodzi ludzie. Właśnie tym, że 
wiele urzędów i obowiązków w diecezji powierzył młodym kapłanom skwalitnił 
kierowanie diecezją. A cieszyło go gdy widział , że wszystko dobrze się układa i 
wychodzi również dzięki temu, że miał odwagę powierzyć zadania młodszym. 
Dzisiaj, gdy dziękujemy Bogu za to, że nam go dał, pragnę w imieniu nas wszystkich 
podziękować i tym ludziom, którzy z nim dzielili swoje życie i współpracowali z 
nim na pełnieniu jego posłania. Przede wszystkim nowy biskup pomocniczy bp 
Janko Kuboš i emerytowany biskup pomocniczy bp Andrej Imrich byli zawsze gotowi 
natychmmiast reagować i brać na siebie brzemię pracy duszpasterskiej, zwłaszcza w 
czasie, gdy Štefan już fizycznie niedomagał. Podziękowanie należy się członkom Kurii 
Biskupiej, najbliższym współpracownikom i siostrom z Kongregacji Miłosiernych 
Sióstr Krzyża Świętego, za pomoc i ochotę pomagać codziennie w kierowaniu 
Diecezją i za wytwarzanie domowej atmosfery i bezpiecznego zaplecza. W wyrazach 
wdzięczności nie chcę pominąć ani ani osobistego sekretarza, ks. Patrika, który w 
ostatnich miesiącach był Štefanowym osobistym i widzialnym aniołem stróżem. 
Patryku dziękujemy. Z tego miejsca dziękujemy za lekarską i medyczną opiekę 
kierownictwu lewockiego szpitala, w którym biskup Štefan przżył wiele dni a na 
koniec i tam oddał swe ostatnie tchnnienie. Do tych słów wdzięczności i wyrazów 
kondolencii dołącza się również nasz kardynał Jozef Tomko. Wszystkich was 
serdecznie pozdrawia i z wielkim zachwytem wspomina Tatry, Spisz i tę katedrę. 
Drodzy bracia i siostry, pasterz i biskup, nasz ukochany Štefan już zakończył swoją 
ziemską pielgrzymkę na chwałę Imienia Chrystusa i już jest w wieczności. Niebieska 
Matka, Lewocka Panna Maria już go prowadzi do swego Syna i prosi, aby Jezus zagoił 
to, co było słabe i poranione na jego duszy. A teraz kolej na nas. Starajmz się tak jak 
on, pozostawić na tej ziemi widzialny ślad miłości, ofiary i wierności. Amen.

8. Na zakończenie liturgii pogrzebowej padły jeszcze słowa przemówień
Sekretarz Nunciusza Apostolskiego na Słowacji odczytał telegram, który w 

imieniu Ojca Świętego Franciszka przesłał watykański Sekretarz Stanu kard. Pietro 
Parolin. W telegramie się pisze:

Jego Excelencii bp. Jánovi Kubošovi, administratorowi diecezjalnemu Diecezji Spiskiej.
Po otrzymniu wiadomości o przedwczesnej śmierci J. E. Bp Štefana Sečki Ojciec 
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Święty łączy się w smutku, który rozciąga się na całą wspólnotę Kościelną. 
Wspomina sobie ofiarną służbę, jaką zmarły biskup wykonywał jako pasterz tej 

diecezji a w szczerej modlitwie prosi zajego duszę, którą powierza niebieskiemu 
orędownictwu Najświętszej Panny Marii.

Jego Świętobliwość prosi dla zmarłego o nagrodę wieczną, obiecaną wiernym 
sługom Ewangelii i z ochotą udziela swego apostolskiego błogosławieństwa wam, 
pozostałym biskupom, obecnym na uroczystościach pogrzebowych, kpłanom, 
wszystkim wiernym, jak również rodzinie zmarłego biskupa.

Swoje słowo wypowiedział też preszowski arcyiskup metropolita i 
przewodniczący Rady Hierarchów Kościoła Greckokatolickiego sui iuris na 
Słowacji abp. Jan Babjak, bratysławski arcybiskup metropolita abp Stanislav 
Zvolensky i administrator diecezjalny Spiskiej Diecezji bp Ján Kuboš, który 
oprócz podziękowań przeczytał również fragmenty z testamentu zmarłego 
biskupa Štefana. Po mszy świętej ciało zmarłego biskupa zostało pochowane 
na cmentarzu w Spiskiej kapitule, tak jak sobie tego życzył. Mszę świętą 
pogrzebową z katedry św. Marcina transmitowały Telewiyja LUX i radio LUMEN11.

Streszczenie:
„Krzyż Chrystusa niech nas udoskonla...” W duchu tych słów i życiem opieczęto-

wanym tym hasłem, ukończył swoje zacne kapłańskie, biskupskie i ludzkie dzieło 
ordynariusz diecezji Spiskiej, biskup Stefan Sečka. Zmarłemu ojcu diecezji Spiskiej 
poświęcił rozległe profilowe studium Mons. Franciszek Dlugoš, blizki przyjaciel i brat 
w kapłańskiej służbie swego duchownego ojca na stolicy biskupiej „Spiskiego Syjonu”.

W portrecie bpa Stefana Sečki autor podkreślił najbardzie charakterystyczne jego 
cechy oraz konteksty poczynając środowiskiem rodzinnym - chrześcijańskim, popr-
zez jego talenty i wiadomości, które wpłynęły na godny podziwu duchowy i osobis-
ty rozwój spiskiego biskupa. Mons. Franciszek Dlugoš napisał swój tekst w formie 
wspomnienia – laudacii, przepełnionej szczerym szacunkiem.

Słowa kluczowe: autor, biskup, diecezia, caritas, Kapituła, kapłan, chrześcijańst-
wo, pogrzeb, święcennie, seminarium, testament.

Summary:
„May the cross of Christ perfect us“ - In the spirit and under the lifelong seal of 

this statement, the diocesan bishop of Spiš, Mons., Completed his precious priestly, 
episcopal and human work. Štefan Sečka. The late father of the Spiš diocese was gi-
ven an extensive profile study by Mons. František Dlugoš, a close friend and priestly 
brother of his spiritual father on the episcopal throne of Sion of Spiš.

In the portrait of Mons. Štefan Sečka, the author emphasized the most important 
character traits and contexts, starting with the native background of the Christian 
family, talents and knowledge, which contributed to the respectable personal and 
spiritual growth of the Bishop of Spiš. Mons. F. Dlugoš wrote his text in the genre of 
memory - laudation filled with sincere respect.

Keywords:author, bishop, diocese, charity, Chapter, priest, Christianity, funeral, 
ordination, seminar, will.

11  Dostupné na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201103017. Vyhľadané 3. 11. 2020.
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Abstract:
„Kristov kríž nech nás zdokonalí…“ V duchu a pod celoživotnou pečaťou tohto vý-

roku dokončil svoje vzácne kňazské, biskupské i ľudské dielo spišský diecézny bis-
kup Mons. Štefan Sečka. Zosnulému otcovi Spišskej diecézy venoval obsiahlu profilo-
vú štúdiu Mons. František Dlugoš, blízky priateľ aj kňazský brat svojho duchovného 
otca na biskupskom stolci spišského Siona. 

V portréte Mons. Štefana Sečku zdôraznil autor najpodstatnejšie charakterové 
črty aj kontexty počínajúc rodným zázemím kresťanskej rodiny, talentov a vedo-
mostí, ktoré prispeli k úctyhodnému osobnostnému aj duchovnému rastu spišského 
biskupa. Mons. František Dlugoš napísal svoj text v žánre spomienky – laudácia na-
plnenej úprimnou úctou.

Kľúčové slová: autor, biskup, diecéza, charita, Kapitula, kňaz, kresťanstvo, po-
hreb, vysviacka, seminár, testament.
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Aby czynić dobro, trzeba mieć odrobinę odwagi, być
gotowym na zniesienie każdego upokorzenia i nigdy

nikogo nie upokarzać, być zawsze życzliwym.

Św. Jan Bosko
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In memoriam Henryk Misztal
(10 IV 1936 - 28 X 2020)

Ur. 29 kwietnia 1983 r. w Opatowie (woj. świętokrzyskie). Szkołę podstawową im. Romana Koseły we Włostowie. W 
2002 r. zdał egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie. W l. 2002-
2007 odbył studia dzienne magisterskie z historii na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, gdzie uzyskał tytuł 
magister w zakresie: historia. W l. 2003-2008 - studia dzienne magisterskie z administracji na KUL. Członek wielu 
organizacji naukowo-społecznych. Od 1.09.2008 r. nauczyciel historii w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Turobinie. 
Od X.2008 r. pracownik KUL w Stalowej Woli. Autor ponad osiemdziesięciu prac naukowych i popularnonaukowych 
(artykułów i recenzji). Obecnie starszy wykładowca KUL w Stalowej Woli  posiadający stopień naukowy dr. Zaintere-
sowania badawcze: historia prawa, mediewistyka, doktryny polityczno-prawne, prawo administracyjne.

 

 

Dr Artur Lis  – KUL JPII w Lublinie

W dniu 28 października 2020 r. zmarł w Lublinie ks. prof. Henryk Misztal - Profe-
sor nauk prawnych - Kapelan honorowy Ojca Świętego - Kanonik gremialny senior 
Kapituły Lubelskiej. Nieoceniony Nauczyciel i Mistrz dla wielu pokoleń studentów 
i absolwentów KUL, dobry i prawy Człowiek.

Henryk Misztal urodził się 10 IV 1936 r. we wsi Skubicha koło Lublina, jako syn 
Jana i Marianny z domu Anasiewicz. W latach 1943-1950 uczęszczał do szkoły po-
wszechnej stopnia podstawowego w Motyczu. W 1950 r. rozpoczął naukę w Lubli-
nie, najpierw w Gimnazjum Biskupim, następnie w Liceum, które w latach komu-
nizmu przemianowano na Niższe Seminarium Duchowne. Maturę eksternistycznie 
zdał 25 IV 1954 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 IV 1960 r. z rąk ks. bpa prof. dra 
hab. Piotra Kałwy, Wielkiego Kanclerza KUL. Jeszcze jako kleryk rozpoczął studia 
teologiczne na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Licencjat 
i magisterium uzyskał w 1964 roku a swoją „wielką przygodę z nauką inspirowaną 
wiarą” - pracę na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL rozpoczął 1 X 1969 roku. W 
kolejnych latach prawnicze studia i badania prowadziły ks. Misztala do coraz to 
nowych stopni, tytułów i stanowisk: doktorat (1968) z prawa kanonicznego: „Cen-
zura uprzednia pism i druków w Kościele Zachodnim. Studium historyczno-praw-
ne” (druk: Lublin 2001); habilitacja (1979) „Causae historicae w postępowaniu 
beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym” (druk: Lublin 1981); tytuł naukowy profesora 
nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego (1986) „Biegli w postępowaniu 
beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym” (druk: Lublin 1985); w 1992 r. powołany na 
stanowisko profesora zwyczajnego; w latach 1980-2007 kierownik Katedry Pra-
wa Wyznaniowego, w latach 1984-2004 kurator Katedry Prawa Kanonizacyjnego; 
1983–1987 prodziekan, 1987-1989 dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk 
Prawnych KUL. Z dniem 1 X 2001 r. osiągnął wiek emerytalny. 
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W badaniach naukowych Księdza Profesora obecne były dwa główne nurty ba-
dawcze: prawo kanonizacyjne i prawo wyznaniowe. W obu zakresach jego dorobek 
jest niezwykle imponujący i obejmuje ponad 400 publikacji, w tym obszerne mo-
nografie i cenione podręczniki akademickie1. Niektóre prace, z uwagi na swą donio-
słość, zostały przetłumaczone na język włoski, angielski, czeski i litewski2. 

W roku 2009 z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Księdza 
Profesora Henryka Misztala oraz 25-lecia istnienia Katedry Prawa Kanonizacyjne-
go Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaprezentowano księgę „Duc in altum. 
Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism” będącą wyrazem uznania dla Jubilata oraz 
wdzięczności środowiska akademickiego za Jego pracę naukową i dydaktyczną3. 
Z Jego niezwykle bogatego dorobku wiele prac na trwałe zapisało się na kartach 
nauki polskiej, by wymienić tylko: „Kodyfikacje prawa kanonizacyjnego”, „Pojęcie 
beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych spraw historycznych”, „Kanonizacja równo-
znaczna”, „Powołanie ludzi świeckich do świętości według Soboru Watykańskiego 
II, Kodeksu Prawa Kanonicznego i adhortacji Christifideles laici”, „Świętość w uję-
ciu Jana Pawła II”, „Wybrane postacie świętych niewiast zaangażowanych w życie 
publiczne”, „Beatyfikacja męczenników polskich z okresu II wojny światowej”, „Eu-
charystia źródłem doskonałości polskich świętych i błogosławionych”, „Znaczenie 
polskich beatyfikacji i kanonizacji w nauczaniu Jana Pawła II”, „Podstawy prawne 
przygotowań do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego”, „Biografia w procesie be-
atyfikacyjnym”, „Dokument jako środek dowodowy w historycznych sprawach be-
atyfikacyjnych”, „Cud w rozumieniu prawa kanonizacyjnego”, „Postępowanie w die-
cezji lub eparchii według Instrukcji Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z 17 maja 
2007 r.”, „Ne pereant probationes”,  „Sprawa kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka”. 

H. Misztal był promotorem 40 prac doktorskich i 171 magisterskich; otrzymał 
trzy nagrody rektorskie „za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe oraz kształ-

1  Szczególnie godne uwagi są prace Henryka Misztala: „Causae historicae” w postępowaniu beatyfikacyjnym 
i kanonizacyjnym, Lublin 1981, s. 196; Drogi rozwoju postępowania kanonizacyjnego, Częstochowa 1983, s. 
101; Postępowanie kanonizacyjne (współautorstwo z J. R. Barem), Warszawa 1985, s. 200; Biegli w postępo-
waniu kanonizacyjnym, Lublin 1985, s. 264; Komentarz do Konstytucji apostolskiej „Divinus perfectionis 
Magister”, Lublin 1987, s. 227; Doskonali w miłości. Świeccy święci i błogosławieni, Lublin 1992, s. 445; 
Geniusz kobiety. Aspekt etyczno-społeczny, Wyd. Diecezjalne-Sandomierz 1996, s. 176; Polskie prawo wy-
znaniowe, t. I: Zagadnienia wstępne. Rys historyczny, Lublin 1996, s. 374; Mówią święci. Przesłania Jana 
Pawła II w polskich beatyfikacjach i kanonizacjach, Lublin-Sandomierz 1999, s. 232; Prawo kanonizacyjne. 
Instytucje prawa materialnego. Zarys historii, procedura, Lublin 2003, s. 703; Le cause di canonizzazione. 
Storia e procedura. Congregazione delle Cause dei Santi. Sussidi per lo Studio delle Cause dei Santi, n. 8, 
Libreria Editrice Vaticana 2005, s. 590; Sanctorum Mater. Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 
o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz, 
Lublin 2008, s. 156.

2  Por. P. Stanisz, Curiculum vitae, [w:] „Divina et humana”. Księga jubileuszowa w 65. Rocznicę urodzin Księdza 
Profesora Henryka Misztala, (red.),  A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, s. 15-17; H. Misztal, Przemówie-
nie wygłoszone podczas uroczystości wręczenia Księgi jubileuszowej, [w:] „Religioni et scientiae”. Materiały V 
Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego (Lublin, 25 kwietnia 2001 r.), (red.), P. Stanisz, Lublin 2001, s. 226; P. Stanisz, 
A. Abramowicz, Katedra Prawa Wyznaniowego, [w:] Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, 
Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, (red.),  A. Dębiński, 
M. Ganczar, S. Jóźwiak i in., Lublin 2008, s. 365-388; Motycz. Więzi pokoleń, red. H. Misztal, Motycz 2009, s. 
181-214.

3  H. Misztal, Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism, red. L. Fiejdasz, Lublin 2009.
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cenie kadr naukowych”; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2000); Złoty 
medal „American Bibliographical Institute” Leading Intellectuals of the World 2004 
United States of America; Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006); Złoty Medal 
za Długoletnią Służbę (2007); oraz Medal za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. Prowadził 7 procesów polskich kandydatów na ołtarze 
zakończonych beatyfikacją i sprawował nadzór naukowy w wielu innych procesach 
kanonizacyjnych w Polsce4.

„Każdy człowiek zostawia po sobie jakiś ślad jak samolot smugę na czystym nie-
bie. Może on być ciemny, pełen ludzkich słabości albo jaśniejszy jakby oświetlony 
słońcem. Życie każdego można też porównać do nurtu rzeki, która od źródła zmie-
rza w nieznany świat, by się połączyć z oceanem. Źródło posiada wodę czystą jak 
oczy dziecka, lecz później płynąc przez różne zakola i przyjmując w swoje nurty 
wszystko, co spływa z otoczenia, może utracić swoją przejrzystość, zmętnieć a na-
wet wydawać nieprzyjemny odór. Na jej drodze zdarzają się także wodospady, któ-
re zwykle oczyszczają toń. Niekiedy napotyka na przeszkody wprowadzające wiry 
w jej wody lub nawet zdarza się, że cała rzeka wpada pod ziemię, aby już nie wypły-
nąć. Jeśli zaś zdoła znowu się wynurzyć, to może być wzbogacona o cenne minerały 
i sole. Najczęściej rzeka w swoim biegu wpływa do większych od siebie, by dalej już 
płynąć wspólnie do kresu przeznaczenia. W życiu człowieka jest podobnie. Radości 
przeżywane we wspólnocie stają się jeszcze większe natomiast smutki mniej bole-
sne. O wyborze kierunku nurtu i o jego przebiegu podobnie, jak w życiu człowieka, 
decydują przeważnie jakiejś istotne zdarzenia”. Tymi słowami Ksiądz Profesor Hen-
ryk Misztal dzielił się osobistą refleksją nad własnym życiem i pracą na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim5. 

Odejście z tego świata Księdza Profesora Henryka Misztala jest wielką stratą dla 
polskiej nauki. Należał do najwybitniejszych polskich kanonistów i organizatorów ży-
cia naukowego. Dane mi było poznać Profesora na Jego seminarium na Wydziale Pra-
wa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL i od tego czasu stał się moim Mistrzem.

Waszej trosce polecam wszystkie dzieła,
jakie Bóg zechciał mi powierzyć

(…); jednakże w sposób szczególny polecam wam troskę
o młodzież biedną i opuszczoną, która zawsze stanowiła

najdroższą cząstkę mego serca na ziemi.

Św. Jan Bosko

4  https://www.kul.pl/ks-prof-dr-hab-henryk-misztal, art_1099.html 
5  H. Misztal, Blaski i cienie. Refleksje wieloletniego pracownika KUL, Wyd. KUL, Lublin 2013.
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Ur. w 1952 roku w Bojanowie. W 1976-82 studia filozoficzno-teologiczne w WSD w Przemyślu. W r. 1990 
licencjat z teologii zaś w r. 1991 doktorat z katechetyki na KUL a następnie studia z pedagogiki. W r. 2005 
doktorat a w 2006 r. habilitacja z pedagogiki. W r. 2010 tytuł profesora z pedagogiki. Obecnie profesor nauk 
humanistycznych z zakresu pedagogiki katolickiej. Wykładowca w wielu jednostkach uczelnianych w kraju i 
za granicą. Organizator ośrodka młodzieżowego, wielu konferencji krajowych i zagranicznych, sesji nauko-
wych, kursów i szkoleń. W 2007-2008 prodziekan WZNoS KUL, w 2009-2010 dziekan Wydziału Zamiejscowe-
go Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli oraz pełnomocnik Rektora KUL ds. organizacji Filii KUL 
w Stalowej Woli. W 1999-2010 Dyrektor Instytutu Teologicznego w Sandomierzu. Autor wielu monografii i 
publikacji zbiorowych, artykułów naukowych opublikowanych w Polsce i za granicą. Ekspert MEN ds. awansu 
zawodowego nauczycieli. Redaktor naczelny „Pedagogika Katolicka”, „Pedagogia Ojcostwa”, „Katolikus Pe-
dagógia”. Promotor wielu prac naukowych, w tym kilkunastu doktorów.

 Ks. prof. zw. dr hab. Jan Zimny – AWL im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Recenzja Publikacji ks. prof. Prokopa 
Patrika Maturkaniča, 
“Základy etiky 2” Terezín 2020, ss. 116, ISBN ss. 166

Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. 
Świata, w którym wszystko jest możliwe. 

Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło. 
R. Karpiński

Są ludzie, których zdemoralizować może nawet literatura dziecięca, którzy z roz-
koszą odszukują pikantne powiedzonka w psałterzu i przypowieściach salomono-
wych, ale są też tacy, którzy im głębiej poznają życiowe błoto, tym stają się czystsi. 
Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre - w tym cel rozumnego 
życia. Z życiem naszym hermetycznie związana jest etyka, która podobnie jak do-
bór naturalny, umożliwia istnienie. Estetyka, czyni życie miłe i piękne, wypełnia je 
nowymi formami, wprowadza postęp, różnorodność i zmianę. Etyka nawołuje do 
czegoś wyższego: do miłości, do męstwa, do braterstwa, do poszanowania samego 
siebie, do życia zgodnego z ideałem.

Przygotowana do druku publikacja Základy etiky 2 autorstwa Prokopa Patrika 
Maturkaniča licząca w sumie 166 stron obejmuje kilka istotnych kwestii etycznych 
wpisujących się w trwającą dyskusję w różnych obszarach wiedzy. Biorąc do ręki 
ową publikację w miękkich okładkach z kolorową obwolutą, dopracowana od strony 
estetycznej zachęca czytelnika do zapoznania się z zawartością. Można powiedzieć, 
że jest to nowy, rozszerzony kompozycyjnie, tematycznie i objętościowo wariant 
podręcznika do wykorzystania na wykładach w uczelniach, szkołach średnich czy 
innych wydarzeniach podejmujących wprost lub pobocznie tematy zawarte w ni-
niejszej monografii. 
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Typowy podręcznik akademicki, jako książka zawierająca systematyczny wy-
kład wiadomości z określonej dyscypliny naukowej lub którejś jej dziedziny, speł-
nia przede wszystkim cele praktyczne, a struktura i zakres merytoryczny takiego 
podręcznika odpowiadają obowiązującemu, czy też zaproponowanemu przez dany 
ośrodek naukowy programowi nauczania. Syntetyczna, licząca łącznie 166 stron 
monografia jest – można powiedzieć - więcej niż podręcznikiem. Jej zakres meryto-
ryczny wykracza poza realizowane programy, zawiera szereg wiadomości, których 
brak w podręcznikach wydanych w okresie wcześniejszym, zwłaszcza dotyczących 
zagadnień etycznych nie tylko na przestrzeni wieków, szkolnictwa zakonnego, czy 
też kwestii edukacyjnych w czasie wojen światowych. Synteza opracowana przez 
Prokopa Patrika Maturkaniča uwzględnia wątki i treści zaniedbane w okresie mark-
sistowskim, przypomina bieżące tematy jako wyzwanie dla współczesnego naukow-
ca różnorakich profesji, z rozmaitych środowisk społecznych, także oddanych spra-
wie wychowania młodego pokolenia, o których przez wiele lat przedtem nie pisano 
lub wspominano o nich marginalnie.

Trzeba też powiedzieć, że pojęcie etyki w rozumieniu prawnika różni się zasadni-
czo od tego, co to słowo oznacza dla reszty ludzkości. Podobnie rzecz ma się z innymi 
profesjami. Tak czy inaczej istnieje wielka potrzeba opracowań z zakresu etyki. Oby 
nadszedł dzień, że każdy z nas poczuje wielki głód etyki w kontekście własnego ży-
cia. Publikacja ta jest „daniem” którym możemy się dobrze posilić i nie czuć głodu 
myśli, mądrości, wiedy z etyki.

Realia wynikające z treści publikacji Prokop Patrik Maturkanič osadził w sze-
rokim kontekście kulturowo-dziejowym: czeskim i powszechnym. Cała koncepcja 
dzieła opracowana została z poszanowaniem nie tylko dla kultury i cywilizacji ludz-
kiej oraz europejskiej w ogóle, ale także z pełną akceptacją indywidualności i toż-
samości narodowo-katolickiej, chrześcijańskiej współczesnego człowieka. To praw-
dopodobnie spowodowało, że we współczesnych postmodernistyczno-liberalnych 
czasach dzieło to nie zawsze będzie doceniane tak, jak na to zasługuje. 

Opracowanie stanowi wyzwanie dla tych etyków, którzy wielokrotnie negują 
wartości ideowe człowieka w przeszłości, a normy etyczne zwłaszcza chrześcijań-
skie postrzegają jako zjawisko ksenofobiczne w stosunku do innych nacji, wyciąga-
jąc z tego niepokojący wniosek, że etyka powinna być w ogóle a-historyczna. Żeby 
człowiek mógł osiągać dojrzałość osobowościową, potrzebne jest mu poczucie toż-
samości w duchu etycznym i religijnym i posiadać świadomość własnych kulturo-
wych korzeni, także wtedy, gdy jest ateistą. 

Monografia Základy etiky 2 Prokopa Patrika Maturkaniča, przygotowana do 
wydania drukiem, oparta na badaniach źródłowych Autora oraz na jego szerokiej 
erudycji w czeskiej i obcej literaturze naukowej, stanowi wyczyn o dość monumen-
talnym wymiarze i jest cennym, pomnikowym wkładem w rozwój badań nad kwe-
stiami etycznymi aktualnymi dla dzisiejszego człowieka atakowanego różnymi po-
glądami, kryzysami, wyzwaniami. 

Odważyłem się, Drogi Czytelniku, skierować do Ciebie kilka powyższych myśli, 
zanim podejmiesz pogłębione studium niniejszego opracowania. Publikacja niniej-
sza jest zaadresowana nie tylko do znawców problematyki z zakresu etyki. Mnie 
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osobiście przekonuje do poparcia tego studium charakterystyczna korelacja zagad-
nień związanych z etyką, z jej źródłami i z jej skutkami. Cywilizacja oparta na braku 
zasad etycznych doskonale wiemy, że prowadzi do katastrofy i to w szerokim tego 
słowa znaczeniu. Mamy tego dowód w postaci panującej pandemii. Dzieło niniejsze 
warto przestudiować także dlatego, że wzrastająca ciągle szybkość kontaktów mię-
dzyludzkich, także operacji czysto ludzkich oraz dotyczących przekazywania, pro-
wadzenia i rozliczania wielu zadań, nie pozwala na pozyskiwanie zbyt wielu gwa-
rancji formalno-prawnych. Trzeba koniecznie stosować zasady etyki.

Jednocześnie, Czytelniku, studiując tę pracę, nie daj się zwieść pozorom. Jeśli Ci 
się wydaje, że znajdziesz tu sposoby formalnego, zewnętrznego rozwiązania wszel-
kich spraw bez Twego udziału, bez Twojej woli i zaangażowania jesteś w wielkim 
błędzie. Ufam, że to opracowanie otworzy nowy etap dyskusji wokół problematyki 
etyki w szerokim jej zastosowaniu. Wciąż bardzo nam takiej dyskusji brakuje nie 
tylko w Czechach, ale i w Europie, a także w świecie. 

Możemy na przykładzie powyższego opracowania powiedzieć, że u początku 
XXI wieku rozwój poszczególnych dyscyplin naukowych spowodował, iż istnieje 
konieczność promowania spójności i związku między różnymi naukami w zakresie 
konkretnych zagadnień a etyką. Bez etyki życie kroczy w ślepą ulicę. Nie chodzi o to, 
co jest dobre dla mnie i mojego szczepu lub dla mnie i mojego narodu, ale o to, co jest 
dobre i sprawiedliwe dla wszystkich ludzi niezależnie od rasy i przekonań. Doświad-
czenie ludzkie bardzo często nie zna wartości etycznych. Jest to jedno z imion, które 
ludzie nadają swoim błędom.

Po wnikliwej lekturze książki można powiedzieć, że niemal każdy czytelnik, nie-
zależnie od swojej profesji zawodowej, znajdzie coś interesującego dla siebie. Ta 
szeroka gama myśli tematycznej wokół etyki, pozwala na znalezienie czegoś traf-
nego i pożytecznego zarówno dla naukowca, pracownika czy studenta. Ten szeroki 
wachlarz spojrzenia na kwestie etyczne wyrażone w pięciu rozdziałach jest próbą 
szerszego potraktowania zagadnienia. Charakter publikacji od strony merytorycz-
nej jest bardzo przystępny, komunikatywny, zrozumiały, czytelny – walory te czynią 
publikację powszechnie dostępną w stylu i treści dla każdego. 

Podsumowując, warto podkreślić, iż pojawienie się na rynku księgarskim oma-
wianej publikacji, poniekąd nakłada na wielu obowiązek dokładnego jej przestu-
diowania. Ukazana w opracowaniu mądrość i wiedza z którą obcuje czytelnik, jest 
cennym ujęciem podjętej problematyki.

Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając

o powód twego smutku, potrafi sprawić,

że znów wraca radość.

Św. Jan Bosko
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