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Słowo wstępne 

Nikt do niego nie ma pretensji, że za późno decyduje się na 
dziecko, nikt mu nie zarzuca, że nie chce dzieci płodzić, nikt nie 
oczekuje, żeby pracował na dwóch etatach. Ale też, choć ojciec ma 
własne święto - 23 czerwca - nie dorównuje ono rangą matczynemu. 
Kim jest tata? Zależy, kogo zapytać. Obraz ojca takiego, który zara-
bia na utrzymanie rodziny, często licznej, i nie wtrąca się do wycho-
wywania dzieci - to domena kobiety. Kiedy ona rodzi, on siedzi w 
poczekalni, potem urządza huczne pępkowe. Przez żonę bywa wyko-
rzystywany jako straszak: „Zobaczysz, ojciec wróci z pracy, to ci 
pokaże”. Ten model na szczęście powoli odchodzi w przeszłość. 
Ojciec przywiązany do tradycji nie chce dziś być tylko siedzącym z 
gazetą manekinem pozbawionym przyjemności kontaktów z dzieć-
mi. Jednak wciąż potrafi zachować autorytet. Z ojcostwem kojarzy 
się wiele obrazów, wspomnień, tęsknot, a wszystkie są zbyt ogólne. 
Każdy z nas posiada swój własny obraz o ojcu. 

Warto w tym miejscu zastanowić się, jakie konsekwencje w 
życiu rodziny, a w szczególności życiu dzieci może mieć nieobec-
ność - faktyczna lub pozorna – ojca - głowy rodziny. Zapewne cie-
kawe spostrzeżenia znajdziemy u Dawida Blankenhorne’a, założy-
ciela Institute for American Values i autora książki „Ameryka bez 
ojców”. W jednym z wywiadów mówi on: „Z psychologicznego 
punktu widzenia dla dziecka jest to odejście ojca od rodziny znacznie 
gorsza sytuacja niż wtedy, gdy ojciec umiera. Kiedy rodzic umiera, 
dziecko doświadcza głębokiego smutku i uczucia straty, kiedy nato-
miast ojciec opuszcza rodzinę, doznaje ono niepokoju i popada w 
samooskarżanie się". 

Każdy zgodzi się z tezą, że brak ojca wpływa negatywnie na 
dzieci właściwie w każdym okresie ich życia, poczynając już od 
okresu prenatalnego (poprzez oddziaływanie na matkę). W później-
szym wieku dzieci, utrata ojca w wyniku opuszczenia przez niego 
rodziny, skutkuje dalszymi konsekwencjami na wielu poziomach: 
problemami z nauką, z odnalezieniem się w społeczeństwie, przyj-
mowaniem nadawanej roli (może to skutkować w przyszłości powie-
leniem ojcowskiej nieobecności), niższą samooceną niż u rówieśni-
ków z pełnych rodzin. U chłopców może nastąpić trudność w identy-
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fikacji z własną płcią, a w dalszej perspektywie nieumiejętność pod-
jęcia w sposób odpowiedzialny roli męża i ojca. 

U dziewcząt może pojawić się nieufność, wręcz wrogość wo-
bec mężczyzn (czyniąc to świadomie lub podświadomie, stawiają 
sobie pytanie: skoro zawiódł mężczyzna, który w pierwszej kolejno-
ści powinien być oparciem, osobą godną zaufania, silną, jak mogę 
zaufać innym mężczyznom?), albo zupełnie odwrotnie: niekiedy 
bardzo wczesna chęć wchodzenia w coraz to nowe związki, powierz-
chowne relacje, nieumiejętność zawierania związków długotrwałych, 
głębszych, jednym słowem szukanie tego, czego nie dostała od ojca 
w dzieciństwie/wczesnej młodości, ale w nieodpowiedni, destrukcyj-
ny dla niej samej sposób. Blankenhorne tak mówi o skutkach nie-
obecności ojca: „Szczególnie poważne są konsekwencje psycholo-
giczne. Takie dziecko jest pozbawione fundamentu swojej tożsamo-
ści - czegoś bardzo podstawowego. Uszczupla się o połowę nie tylko 
podstawowe źródło jego ludzkiej tożsamości, ale i źródło miłości. 
Dla dziewcząt ojciec jest pierwszym mężczyzną ich życia”. 

Nieobecność ojca dla dzieci jest jednocześnie nieobecnością 
męża dla żony. Tutaj także mamy do czynienia z pośrednim wpły-
wem na dzieci: im mniej bowiem ojca, tym mniej matki. Kobieta 
samotnie wychowująca dzieci stara się w miarę możliwości zastąpić 
im ojca, ponadto poświęca się w większym wymiarze pracy zarob-
kowej, by zapewnić im jak najlepszy byt, niejako „za dwoje”. To 
wszystko powoduje, że dzieci nie mając ojca, mają także „mniej 
matki”.  Jest to tym smutniejsze, że „matka nie może spełnić obu ról, 
choćby kosztem największej ofiarności, bo role te nie dają się za-
mienić i nikt nie może zastąpić dziecku jednego z rodziców”. 

Aby uświadomić sobie, jak dużym błędem jest pomijanie roli 
mężczyzny w rodzinie, warto spojrzeć na ojcostwo ludzkie jako 
udział w ojcostwie samego Boga - Stworzyciela i Dawcy wszelkiego 
życia, jako to, co czyni człowieka do Niego podobnym. Jak mówi 
bp. Stanisław Stefanek: „Rozważania o mężczyźnie-ojcu nie mogą 
być oderwane od teologii, od źródła ojcostwa, jakim jest Bóg - Oj-
ciec”. Tak wielkiego daru, a zarazem wielkiej odpowiedzialności nie 
wolno nam umniejszać i lekceważyć. 

W porządku życia codziennego pierwszym, najbardziej oczy-
wistym wzorem dla chłopca czy młodego mężczyzny jest jego wła-
sny ojciec, o ile w sposób pełny i odpowiedzialny przyjmuje i wy-
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pełnia zadania przypisane roli męża i ojca. Osobisty przykład, a nie 
"nauczanie" o byciu dobrym ojcem jest tutaj najlepszą szkołą tego 
powołania. Wspomina o tym Jan Paweł II w Liście do Rodzin: „Mój 
ojciec był wspaniały (…). Był tak wymagający wobec siebie, że nie 
miał już potrzeby okazywania się wymagającym wobec syna; jego 
przykład wystarczał, by nauczyć dyscypliny i poczucia obowiązku”. 

W porządku wiary pierwszym, najważniejszym i najlepszym 
wzorem, jaki mężczyzna dostaje do naśladowania, jest Bóg Ojciec - 
to Jego zdolność powoływania do istnienia, przekazywania życia, 
nieustanna opieka nad stworzeniem, miłość wybaczająca ma być 
wzorem dla wszystkich ojców. „Od Ojca Niebieskiego wzięło począ-
tek wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi. Blask tego ojcostwa 
opromienia wszystkich ziemskich ojców. Bez Jednego i drugiego nie 
byłoby na ziemi życia”. I to do Niego przecież, jak podaje Pismo 
Święte możemy mówić: „Abba, Ojcze!”. 

Warto przywołać w tym miejscu przykład ojca - opiekuna, 
którym był św. Józef. W tekście mszy o św. Józefie „O felicem vi-
rum beatum Joseph” czytamy: „O szczęśliwy mężu, św. Józefie, 
tobie dane było Boga - którego wielu królów chciało zobaczyć, a nie 
ujrzeli, usłyszeć, a nie usłyszeli - nie tylko widzieć i słyszeć, ale 
nosić na rękach, całować, odziewać i strzec”. Św. Józef, będąc „je-
dynie” opiekunem Jezusa, mógł doświadczać radości z opieki nad 
Nim. Jakim więc szczęściem powinno być ojcostwo biologiczne, z 
którego wypływają inne jego aspekty? Pytanie tylko: czy współcze-
śnie mężczyźni są rzeczywiście dobrze przygotowani do odpowie-
dzialnego podjęcia roli męża i ojca? Czy są gotowi na ofiarowanie 
nie tylko swoich sił fizycznych, ale i duchowych rodzinie, a więc i 
żonie i dzieciom? Pewną wskazówką mogą być słowa św. Ambroże-
go o postawie, jaką mężczyzna powinien prezentować wobec żony: 
„nie jesteś jej panem, lecz mężem, nie służącą otrzymałeś, ale żonę. 
Odpłać życzliwością za życzliwość, miłość wynagródź”. Jak bowiem 
mężczyzna może szanować i darzyć miłością ojcowską dzieci (już 
zrodzone, poczęte, czy dopiero przyszłe), jeśli nie ma w nim tej po-
stawy wobec  żony, z którą dzieci te powoła do życia.  Ważny głos w 
tej kwestii znajdziemy w wypowiedzi papieża Jana Pawła II (List do 
Rodzin): „Nie ma ojcostwa i macierzyństwa bez wspólnego rodzi-
cielstwa. Macierzyństwo urzeczywistnia się za sprawą ojcostwa, ale 
też ojcostwo za sprawą macierzyństwa”. 
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Jaka powinna być dojrzała forma ojcostwa? Przede wszystkim 
należy odrzucić współczesny stereotyp stawiający znak równości 
między męskością i siłą fizyczną, oraz między wolnością i „robie-
niem tego, co się komu podoba”. Taka postawa w oczywisty sposób 
nie służy rodzinie i jej stabilności. 

Jeszcze przed założeniem rodziny mężczyzna powinien być 
świadomy swojej wartości, siły (nie tylko fizycznej, ale przede 
wszystkim psychicznej, duchowej), powinien w odpowiedzialny 
sposób szukać swojego powołania do bycia ojcem (czy to w rodzi-
nie, czy w kapłaństwie), mieć zdolność do dojrzałej miłości małżeń-
skiej, świadomość odpowiedzialności za słabszych od siebie powie-
rzonych jego opiece, powinien być zdolny do opiekuńczości wobec 
nich, a zarazem wobec kobiety, z którą kiedyś może stworzyć rodzi-
nę. Powinien mieć naturalny odruch stawania się ciągle lepszym, 
stawiania sobie nowych, coraz ambitniejszych celów, których reali-
zacja będzie miała pożyteczny wpływ na niego samego, a w przy-
szłości na jego rodzinę (nie można zupełnie oddawać się pracy za-
wodowej przy jednoczesnym zaniedbaniu obowiązków wypływają-
cych z bycia mężem i ojcem). W oczywisty sposób powinien być 
szczególnie otwarty na Boga jako wzór Ojca i Dawcy życia. „Dla 
przezwyciężenia kryzysu ojcostwa, o którym często się obecnie mó-
wi, konieczne jest odwołanie się do ostatecznego Źródła naszego 
istnienia - do Boga jako Ojca. Odkrywanie ojcowskiego wizerunku 
Boga jest najgłębszym fundamentem, na którym winno być budowa-
ne ojcostwo naturalne”. 

Rola ojca w rodzinie polega na wnoszeniu w życie dziecka au-
torytetu, bezpieczeństwa i stabilności. W wielu rodzinach to właśnie 
ojciec zajmuje się pracą i zapewnianiem bytu materialnego dla ro-
dziny. Nie sposób więc zaprzeczyć jak ważna staje się jego rola. W 
procesie wychowywania dzieci, ojciec staje się wzorem i przekazuje 
zasady i prawdy moralne, które są ważne w życiu. Przekazuje męskie 
cechy i wartości. Dlatego synowie mogą się z nim łatwo identyfiko-
wać. Miłość matki jest bezwarunkowa, natomiast miłość ojca jest 
bardziej wymagająca. Oznacza to, że ojciec staje się bardziej wyma-
gający wobec dzieci, ucząc ich tym samym lepszego radzenia sobie 
w życiu. Rolą ojca jest także wspieranie rozwoju tożsamości u dzie-
ci. Kształtowanie tożsamości dzieci jest bardzo ważnym procesem, 
który nie może się odbywać w sposób niezakłócony bez wsparcia ze 
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strony ojca. Ojcowie są również odpowiedzialni za proces socjaliza-
cji swoich dzieci. Kolejnym z podstawowych zadań w procesie wy-
chowania dzieci jakie musi wypełnić ojciec to ustalanie i utrzymanie 
granic. Granice stanowią o odrębności rodziny od innych. Można 
mówić o granicach zewnętrznych i wewnętrznych. Granice ze-
wnętrzne oddzielają rodzinę od innych podsystemów. Ustalają też 
przepływ informacji między rodziną i innymi ludźmi. Wewnętrzne 
granice wyznaczają zasady przepływu informacji w obrębie rodziny. 
Ojciec jest odpowiedzialny także za zabezpieczenie określonego 
statusu członkom rodziny w zakresie stworzenia warunków do życia 
i rozwoju. Głównie chodzi o zabezpieczenie potrzeb materialnych i 
edukacyjnych. Sprzyja więc zaspokajaniu potrzeby bezpieczeństwa. 
Poza zabezpieczeniem potrzeb, rodzice są odpowiedzialni za jakość i 
poziom więzi emocjonalnej między poszczególnymi osobami w ro-
dzinie. Wiąże się to z okazywaniem troski, zaufania, wsparcia. Nie w 
każdej rodzinie można mówić swobodnie o swoich uczuciach i po-
trzebach. Skuteczny wychowawczo ojciec dba o to, aby taka możli-
wość była respektowana.  

Ojciec razem z matką, odpowiadają także za jakość relacji ja-
ka panuje między nimi. Jeżeli te relacje są dobre, stwarza się ko-
rzystne warunki dla rozwoju i życia dzieci. Rola ojca jest znacząca 
zwłaszcza jeśli chodzi o rozwój społeczny dzieci. Ojcowie odpowia-
dają w dużej mierze za socjalizację. Przygotowują także dziecko do 
różnych zadań życiowych poprzez fakt, że są zazwyczaj bardziej 
wymagający od matek. Dzięki temu uczą dzieci jak mają radzić so-
bie ze stresem i problemami. Ojcowie przekazują także normy spo-
łeczno-moralne dzieciom. Ojciec wpływa więc na jakość przystoso-
wania dzieci, odpowiadają także za rozwój ich uczuciowej dojrzało-
ści. Dzieci, które mają dobry kontakt z ojcami, są bardziej pewne 
siebie, dojrzalsze, otwarte na innych i komunikatywne. Natomiast 
dzieci, które nie mają dobrych relacji z ojcem, są bardziej wycofane, 
nieufne, konfliktowe i mniej odpowiedzialne.  

Cechy relacji z ojcem wpływają więc na rozwój i kształtowa-
nie się osobowości u dzieci. Obecność ojca w rodzinie wpływa na 
zdrowie psychiczne dzieci. Wspiera je, ale także ustala rozsądne 
granice, których nie można przekraczać. Ojciec wpływa więc na 
sposób postrzegania świata przez dzieci. Chłopcy obserwując ojca, 
uczą się co to oznacza być mężczyzną, poznają swoje role płciowe. 
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Dziewczynki poprzez relacje z ojcem, wykształcają w sobie obraz 
przyszłego partnera i cechy jakie powinien posiadać. Ojciec uczy 
dzieci jak mają sobie radzić z problemami, stresem i porażkami. 
Dzięki niemu dzieci przyswajają sobie nowe formy zachowań. Dzie-
ci się uczą tego samego czego doświadczają. Jeżeli więc jest silna 
więź rodzinna to dzieci uczą się wspierania siebie nawzajem, wza-
jemnego współdziałania i tolerancji dla innych. Jeżeli dziecko do-
świadcza aprobaty ze strony ojca, to uczy się, że jest chciane i akcep-
towane, a przez to akceptuje siebie.  

Przeciwnie sprawa wygląda w domu, w którym ojciec nie ak-
ceptuje swoich dzieci. Wyrastają wtedy one na osoby o niskim po-
czuciu własnej wartości, zakompleksione, niepewne siebie i bezrad-
ne wobec problemów życia. Tak ojciec jak i matka, uczą dzieci em-
patii i wrażliwości na innych, a także okazywania swoich emocji i 
nazywania ich. Ojciec, który rozmawia z dzieckiem o zachowaniach 
innych, uczy go nazywać i rozumieć własne emocje, a także wysyła 
spójne komunikaty, staje się wzorem, który dzieci będą naśladować. 
Ojciec jest bowiem pewnym modelem zachowań społecznych dla 
swoich dzieci. Źle się dzieje, kiedy ojciec staje się dla swoich dzieci 
wzorem negatywnym, którego nie powinny naśladować. Prowadzi to 
do zaburzeń zachowania i zakłóca prawidłowe przystosowanie się 
dzieci do otoczenia. To rodzi konflikty i problemy.  

Rolą ojca jest także wspieranie dziecka w jego prawidłowym 
rozwoju i dawanie drogowskazów życiowych. Ustalanie celów, do 
których warto dążyć, i które warto przekazywać innym. Poza tym, 
rolą ojca jest także wspieranie poczucia własnej wartości i kompe-
tencji dzieci. Dzieci, które mają lepsze relacje z ojcem są bardziej 
świadome własnej wartości i przejawiają dużą dozę pewności siebie. 
Owocuje to lepszym funkcjonowaniem w codziennym życiu i w 
relacjach z innymi ludźmi. Ojciec przygotowuje także dzieci do sa-
modzielnego życia poprzez szereg rad i wartości jakie im przekazuje. 
Jeżeli nadmiernie nie krytykuje swoich dzieci, to daje im szansę na 
rozwój w szczęśliwych, świadomych siebie dorosłych.  

Wspieranie matki w wychowaniu dzieci to kolejne zadanie, 
przed którym stoją ojcowie. Matka potrzebuje wsparcia i uwagi ze 
strony swojego męża. Jeżeli ten jest w stanie jej to zapewnić, oboje 
potrafią więcej dać z siebie swoim dzieciom i wychowywać ich na 
szczęśliwych ludzi. Przeciwnie dzieje się kiedy tego wsparcia nie 
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otrzymuje. Wtedy w domu dochodzi do częstszych konfliktów i na-
rastają wzajemne problemy i pretensje. Ojciec uczy dzieci także in-
nych umiejętności niż matka. Może to być np. wspólne majsterko-
wanie, czy naprawa urządzeń domowych. Jak można zauważyć rola 
ojca w rodzinie jest bardzo złożona i obejmuje wiele czynników. 
Ważne są relacje jakie łączą go z dziećmi. Jeżeli są pozytywne 
wspiera to ich rozwój. Jeżeli negatywne zaburza to przystosowanie 
społeczne i wprowadza szereg problemów. Ważne jest aby doceniać 
rolę ojca i nie bagatelizować jego wpływu na rozwój dzieci. Ojco-
stwo ma wiele odmian, postaci i jest uzależnione od kontekstu życia.  

Niniejsza monografia to szeroko pojęta refleksja nad ojco-
stwem w różnych jego aspektach. Jest to kolejny tom publikacji jaki 
ukazuje się w ostatnich latach opracowany i wydawany przez Kate-
drę Pedagogiki Katolickiej. Ukazane w niej zostały różne spojrzenia 
na ojcostwo. Takie ujęcie czyni monografię przejrzystą w treści, a 
jednocześnie uporządkowaną w spojrzeniu na zagadnienie ojcostwa 
jako szeroko pojęta rzeczywistość indywidualna, społeczna a jedno-
cześnie perspektywiczna. Zapewne czytelnik wzbogaci swoją wie-
dzę, a przede wszytskim osobistą refleksję na temat. Ojcostwa.  

Publikacja ma na celu lepiej zrozumieć rzeczywistość rolę oj-
ca i znaczenie ojcostwea nie tylko w odniesieniu do siebie samego, 
lecz także jako społeczne zjawisko. Humaniście różnego rodzaju 
autoramentu, codzienna obserwacja upewniają, że ojcostwo stało się 
swoistym signum temporis współczesności.  

Ponadto zagadnienie ojcostwa stało się jedną z dość po-
wszechnych przydłości egzystencjalnej XXI wieku, a mało rozumia-
nym przez współczesność. Dziś wiele środowisk z różnym stopniem 
zaangażowania próbuje się zmierzyć z tym tematem, i dokonuje się 
to z różnym skutkiem. Dotychczas programowy namysł osadzał się 
przede wszytskim w obszarze teologicznym, filozoficznym a może 
mniej społecznym. Coraz częściej wiele środowisk pochyla się w 
innych kontekstach i aspektach nad sprawą ojcostwa, widząc potrze-
bę bardziej szerszego spojrzenia i analizy tego tematu.  

Analiza ojcostwa, jego postrzeganie to także odkrywanie sa-
mego siebie. W każdy z nas niezależnie od płci, statusu społecznego, 
pełnionej funkcji czy zawodu jest odrobina ojcostwa. Nastąpiło to w 
wyniku naszych relacji i zarówno z ojcem ziemskim jak i Ojcem 
Niebieskim. Wciąż trwa w każdym z nas rzeczywistość doświadcze-
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nia relacji z ojcem, wciąż trwa potrzeba jej rozbudowy, umocnienia i 
zrozumienia. Jest to zadanie dla każdego niezależnie czy jesteśmy 
kobietą czy mężczyzną, dzieckiem czy osobą dorosłą. Ojcoevc to 
rzeczywistośc permanentna naszego życia ziemskiego i wiecznego.  

Istnieje więc nieustanna potrzeba prowadzenia pogłębionej re-
felksji nad ojcostwem, a to wiąże się z poznawaniem własnej osobo-
ści, tożsamości. Poszukiwanie własnej tożsamości siebie jako męż-
czyzny i ojca nie zamyka się tylko do rozeznania relacji z własnym 
ojcem i matką. Konieczne jest także samodzielne, pozytywne budo-
wanie postaw, którymi winna się charakteryzować dojrzała męskość 
i ojcostwo: poczucie własnej wartości i siły, zdolność do dojrzałej 
miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej, postawa opiekuńczości wobec 
słabszych (szczególnie zaś wobec kobiet i dzieci), postawa przeba-
czenia i pojednania, zdolność wyrażania uczuć, otwarcie na „nowe 
życie”, postawa twórczości, otwarcie na transcendencję. Budowanie 
w sobie takich postaw i zachowań domaga się jednak wielkiej pracy 
nad sobą: porządkowania swojego życia uczuciowego oraz przezwy-
ciężania egoizmu, koncentracji na sobie i pychy. Praca ta nie może 
ograniczać się jednak do wymiaru psychicznego. Winna obejmować 
również płaszczyznę duchową. Praca w sferze emocjonalnej winna 
łączyć się ściśle z wymiarem duchowym. Doświadczenie duchowe 
jest bowiem najważniejszym odniesieniem dla ludzkiego ojcostwa. 

Niezmiernie ważnym rysem wychowania siebie do dojrzałego 
ojcostwa jest zdobywanie coraz większej wewnętrznej wolności. 
Wolność jest bowiem istotnym rysem męskości. Mężczyzna - mąż i 
ojciec - potrzebuje wewnętrznej wolności, aby mógł wejść w sposób 
spontaniczny i głęboki w intymną relację emocjonalną zarówno ze 
swoją żoną jak i dziećmi. Wielu mężczyzn żyjących w małżeństwie i 
rodzinie unika głębszych relacji z żoną i dziećmi, ponieważ obawiają 
się utraty wolności. Wolność mężczyzny wyraża się między w za-
chowaniu „słusznego dystansu” wobec rzeczywistości oraz w moż-
liwości dokonania świadomego i wolnego wyboru. 

Wolność zewnętrzna (wobec osób i rzeczy) zakłada zdobycie 
najpierw wolność wewnętrznej: wolności wobec własnych odczuć, 
pragnień i dążeń. Zniewolenie zewnętrzne posiada zwykle swoje 
źródło w zniewoleniu wewnętrzny. Stąd też ważnym elementem 
przygotowania do dojrzałego ojcostwa jest zdobywanie wolności 
wobec własnych potrzeb emocjonalnych (ciepła, serdeczności), wo-
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bec męskich ambicji, tendencji do zniechęcenia się, smutku, depresji, 
wolność wobec odczuć gniewu czy agresji, wolność wobec potrzeby 
dominacji, rywalizacji, wolność wobec własnych potrzeb seksual-
nych. To właśnie doświadczenie własnej wolności wewnętrznej i 
zewnętrznej daje mężczyźnie tak ważne dla niego poczucie własnej 
wartości, godności i dobrze rozumianej siły. Doświadczenie wolno-
ści jest także fundamentem tożsamości ludzkiej - jako mężczyzny. 

W kontekście tych myśli i refleksji należy ufać, że niniejsza 
publikacja choć w niewielkim stopniu przyczyni się do bliższego 
poznania i dalszego zgłębiania ojcostwa, a tym samym zrozumienia 
jego znaczenia dla dobra poszczególnych jednostek i ogółu społe-
czeństwa.  

Ks. Jan Zimny  
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Justyna Maciaszek  

 
Ojcostwo a niepełnosprawność intelektualna.  

Wyzwania – bariery - rozwiązania społeczno-prawne.  
 

Pojęcie roli ojcostwa powstało stosunkowo późno, bardzo dłu-
go nie łączono bowiem aktu seksualnego z faktem pojawienia się w 
jego wyniku potomstwa. Ojcostwo miało więc wymiar społeczny 
natomiast więzi biologiczne łączące ojca z dzieckiem miały jedynie 
znikomą wartość. Współcześnie uległo to diametralnej zmianie i 
dominuje przekonanie o konieczności uczestnictwa ojca w wycho-
waniu i opiece nad dzieckiem1. Powołanie mężczyzny do ojcostwa 
niesie za sobą pewne określone funkcje, z których wypływają kon-
kretne zadania, których wypełnianie jest niezbędnym warunkiem 
prawidłowego rozwoju dziecka. Tradycyjne funkcje ojca w dzisiej-
szych czasach ulegają co prawda przeobrażeniu, jednakże wciąż 
można je sprowadzić do trzech podstawowych; prokreacyjnej, wy-
chowawczej oraz utrzymania i ochrony rodziny2. Funkcja prokre-
acyjna wiąże się z wzięciem odpowiedzialności za życie, funkcja 
wychowawcza jest konieczna do zapewnienia wszechstronnego roz-
woju dzieci, natomiast funkcja utrzymania i ochrony rodziny zwią-
zana jest z zapewnieniem odpowiednich i bezpiecznych warunków 
życia3.  

Właściwe wypełnianie roli ojcowskiej wymaga jednak od 
mężczyzny dobrego przygotowania do realizacji zadań opiekuńczych 
i wychowawczych. Nie każdy dorosły człowiek jest bowiem w stanie 
podjąć i wypełnić role rodzicielskie w sposób świadomy i odpowie-
dzialny. Niewątpliwie niepełnosprawność – zwłaszcza intelektualna 
na ogół utrudnia lub ogranicza człowiekowi zdolność wykonywania 
wielu, często nawet zwykłych czynności nie odbierając i nie przekre-

                                                 
1 K. Płeczkan, Znaczenie roli ojca w opiece i wychowaniu dzieci we 

współczesnej rodzinie polskiej, [w:], K. Gąsior, T. Sakowicz, A. Slodicka, 
(red.), Mężczyzna w rodzinie – nadzieje i zagrożenia, Kielce 2012, s. 97.  

2 A. Skreczko, Ojcostwo jako zadanie, „Rocznik Teologii Katolickiej” 
2010, Tom IX, s. 25.  

3 Tamże, s. 38.  
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ślając jednakże osobie dotkniętej dysfunkcją możliwości dobrego 
funkcjonowania w wielu rolach społecznych4. Tematyka rozważań 
nad rodzicielstwem (zarówno macierzyństwem jak i ojcostwem) 
osób niepełnosprawnych intelektualnie jest szczególnie trudna oraz 
obciążona wieloma stereotypami a nawet niechęcią. Przez wiele lat 
problematyka wchodzenia w związki małżeńskie czy rodzicielstwa 
była nieobecna w nauce, a jeżeli już zajmowano się tymi zagadnie-
niami to raczej pod kątem zminimalizowania prawdopodobieństwa 
ich wystąpienia niż poszukiwania sposobów wspierania5.  

Niezależnie od nastawienia społecznego jak zauważa Dorota 
Podgórska-Jachnik „od zawsze ludzie niepełnosprawni mimo barier 
– czasem wbrew nim – nawiązywali przyjaźnie, kochali, zakładali 
rodziny, rodzili dzieci, podejmowali trud ich wychowania i obdarzali 
je miłością. Bez specjalnych przyzwoleń, instruktaży, wsparcia. Ot 
po prostu przyjmując radości, troski i wyzwania ludzkiej egzysten-
cji”6. Każdy bowiem człowiek nawet niepełnosprawny intelektualnie 
„posiada własny świat uczuć i dążeń, przeżywa radość i smutek, 
nienawiść i miłość, może się ożenić i mieć dzieci”7.  

W prowadzonych badaniach naukowych oraz literaturze 
przedmiotu niewiele uwagi poświęca się ojcostwu realizowanemu 
przez niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn8.  

 

                                                 
4 B. Górnicka, Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnospraw-

nością w rolach rodzicielskich, „Annales Universitatis Mariae Curie-
Skłodowska” 2015, vol. 28, s. 100. 2015,  

5 A. Żyta, Małżeństwa i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną – wyzwania współczesności, „Edukacja Dorosłych” 2013, nr 2, s. 61.  

6 Cyt za: D. Podgórska-Jachnik, Problem ojcostwa w kontakcie niepeł-
nosprawności z perspektywy naukowej, http://www.otworzoczy.pl/ja-
ojciec/articles/problem-ojcostwa-w-kontekscie-niepelnosprawnosci-z-
perspektywy-naukowej.html, (data pobrania 16 grudnia 2017 r.) 

7 B. Górnicka, dz. cyt. s. 101.  
8 Wielu niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn w stopniu umiar-

kowanym i znacznym jest bezpłodnych. Etiologia bezpłodności nie jest do 
końca poznana, ale wśród znanych przyczyn wymienia się m.in. anomalie w 
strukturze spermy oraz ilość i ruchliwość plemników. R. Kijak, Dorośli z 
głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i 
rodzice, Kraków 2016, s. 89.  
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Dorosłość niepełnosprawnych intelektualnie  
W Polsce osoby niepełnosprawne intelektualnie rzadko podejmu-

ją role adekwatne do wieku dorosłego. Większość z nich nie jest świa-
doma takich możliwości, ponieważ cała ich aktywność to realizowanie 
oczekiwań najbliższych osób, a więc wypełnianie roli posłusznego 
dziecka, samodzielnego na tyle, na ile pozwalają rodzice9. Brak możli-
wości bycia partnerem, małżonkiem czy rodzicem w przypadku osób 
niepełnosprawnych intelektualnie staje się więc w pewnym sensie po-
twierdzeniem ich upośledzenia10. Dodatkowo osoby niepełnosprawne 
intelektualnie odczuwają brak przyzwolenia społecznego w kwestii 
samostanowienia. Pomimo tego, że w świetle prawa są osobami doro-
słymi pytają o zgodę na podjecie bliższych relacji świadczyć może o 
dużych trudnościach i wewnętrznych dylematach, jakie przeżywają te 
osoby11. Rodzice niepełnosprawnych intelektualnie dzieci stoją na sta-
nowisku, że w przypadku zaobserwowania wyraźnego dążenia do 
współżycia, niezbędne jest albo ograniczenie kontaktów z osobami płci 
przeciwnej oraz wzmożona kontrola lub też zastosowanie środków an-
tykoncepcyjnych. Tymczasem zdaniem Izabeli Fornalik w takich sytu-
acjach najlepiej dostarczyć niepełnosprawnym intelektualnie możliwo-
ści wcielenia się w rolę matki czy ojca podczas różnego rodzaju zajęć 
dotyczących rodzicielstwa, podejmowanie rozmów na ten temat, dostar-
czanie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad dzieckiem. Działa-
nia te mogą bowiem skłonić osoby niepełnosprawne intelektualnie do 
świadomej rezygnacji z prokreacji. Ta świadoma decyzja będzie o tyle 
cenna, że podjęta autonomicznie, nie zaś narzucona przez opiekunów12. 

                                                 
9 M. Grütz, Osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, 

małżonkowie i rodzice – dotychczasowe doniesienia badawcze, [w:], B. 
Cytowska, (red.), Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryn-
tach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwią-
zań, Toruń 2011, s. 197.  

10 Tamże, s. 198. 
11 B. Jarmógiewicz, Rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelek-

tualną. „Niepełnosprawność” w roli ojca – bariery i wyzwania, „Młoda 
Humanistyka.com” 2017, nr 2, s. 10.  

12 I. Fornalik, Miłość, seks i prokreacja jako wartości w dorosłym życiu 
osoby z głębsza niepełnosprawnością intelektualną, [w:] A. Ostrowska 
(red.), O seksualności osób niepełnosprawnych, Warszawa 2007, s. 63. 
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Nawet prawidłowo funkcjonująca rodzina biologiczna nie 
przygotowuje jednakże swojego niepełnosprawnego syna do pełnie-
nia ról społecznych rodzica. W sytuacji niepełnosprawności dziecka 
płeć staje się bowiem sprawą drugorzędną. Rodzice całą swoją uwa-
gę koncentrują na rehabilitacji dziecka oraz uczeniu go umiejętności 
potrzebnych w codziennym życiu. Nawet kiedy dziecko wchodzi w 
okres dorosłości rodzice przez długi czas nie przyjmują tego do wia-
domości, usiłując dorosłego syna zatrzymać w kontrolowanym przez 
nich świecie dzieciństwa13.  

Dorosłość osób niepełnosprawnych intelektualnie to więc po-
wierzchowna „zgoda na dorosłość”, która ma niewiele wspólnego z 
faktycznym uznaniem prawa do samostanowienia. Dlatego też męż-
czyźni niepełnosprawni intelektualnie pragnący zawrzeć związek 
małżeński czy chcący spłodzić dziecko mają do przemierzenia bar-
dzo długą drogę, zanim dostrzeżona zostanie ich dorosłość oraz 
sprawczość w kwestii decydowania o swoim losie14.  

 
Realizacja ról małżeńskich oraz rodzicielskich przez nie-

pełnosprawnych intelektualnie mężczyzn 
Badania prowadzone na gruncie polskim wskazują, iż osoby 

niepełnosprawne intelektualnie rzadziej zakładają rodziny w porów-
naniu z osobami pełnosprawnymi, przy czym ich związki mają czę-
sto charakter nieustabilizowany. Ponadto cechują się znacznie gorszą 
sytuacja materialną, niskimi kwalifikacjami zawodowymi oraz gor-
szą kontrola płodności. Z badań Heleny Łaś wynika, że aż 80% ro-
dzin osób z lekka niepełnosprawnością intelektualną spotyka się 
życzliwym nastawieniem najbliższego otoczenia. Wśród rodzin osób 
z niepełnosprawnością intelektualną wyróżnia się zarówno związki 
dobre, średnie i złe, przy czym te ostatnie przeważają wśród osób, 
które powielają patologiczne wzorce z własnych rodzin pochodzenia. 
Badacze podkreślają jednocześnie, że determinantami powodzenia 
rodzin jest uznanie rodziny za wartość, istnienie więzi między mał-

                                                 
13 I. Fornalik, Seksualność osób niepełnosprawnych – obszary zaniedba-

ne, [w:] A. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska, (red.), Diagnoza po-
trzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa 
2010, s. 169.  

14 B. Jarmógiewicz, dz. cyt., s. 10-11.  
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żonkami oraz występowanie podstawowych kompetencji społecz-
nych u partnerów15.  

Oceniając postawy niepełnosprawnych intelektualnie wobec 
związków intymnych i miłości podkreśla się przede wszystkim ich 
idealizowanie, które wynika z ograniczonych doświadczeń. Przelotne 
uczucia i fascynacje z czasem jednakże mogą ustępować potrzebie 
wspólnego życia, uporządkowanego więzami małżeńskimi i spełnia-
jącego się w rodzicielstwie16, niemniej jednak ze względu na nega-
tywne nastawienie społeczne, a także przeszkody prawne17 część 
osób niepełnosprawnych intelektualnie decyduje się na życie w 
związkach nieformalnych18. Motywy posiadania dziecka niepełno-
sprawni intelektualnie łącza ściśle z życiem małżeńskim19, przy 
czym najczęściej zakładają rodziny z niepełnosprawnymi intelektu-
alnie rówieśnikami20. 

Obecnie chociaż sprzeciw wobec małżeństwa i prokreacji lu-
dzi niepełnosprawnych intelektualnie nie jest tak silny jak w prze-
szłości to dalej jest to kwestia kontrowersyjna, przy czym obawy 
dotyczą najczęściej tego, czy osoby niepełnosprawne intelektualnie 
będą w stanie pełnić role rodziców. Nie pamięta się o tym, że osoby 
niepełnosprawne intelektualnie są heterogeniczną grupą, zróżnico-
waną nie tylko pod względem funkcjonowania poznawczego, ale 
także doświadczeń, poziomu otrzymywanego wsparcia ze strony 
najbliższych, umiejętności społecznych oraz etiologii niepełno-
sprawności21.  

                                                 
15 A. Żyta, dz. cyt., s. 60.  
16 M. Parchomiuk, Seksualność człowieka z niepełnosprawnością inte-

lektualną, Kraków 2016, s. 119-120.  
17 Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym „nie może zawrzeć 

małżeństwa osoba dotknięta choroba psychiczną albo niedorozwojem umy-
słowym. Jeżeli jednak stan zdrowia takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani 
zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowol-
niona, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa”, (Art. 12 Kodeks 
rodzinny i Opiekuńczy. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku).  

18 M. Grütz, dz. cyt., s. 178. 
19 M. Parchomiuk, s. 128. 
20 M. Grütz, dz. cyt., s. 177. 
21 A. Żyta, dz. cyt., s. 62.  
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Również same osoby niepełnosprawne intelektualnie ujawnia-
ją pewien stopień świadomości ograniczeń związanych z realizacją 
ról rodzinnych m.in. problemach ze znalezieniem pracy, problemach 
z własnym mieszkaniem czy też negatywnymi postawami najbliż-
szego otoczenia. Pojawiają się również obawy związane ze strachem 
przed poczęciem niepełnosprawnego dziecka22. Z jednej strony lęk 
przed rodzicielstwem może mieć charakter społeczny, z drugiej zaś 
indywidualny dotyczący samego rodzica. Lęk społeczny to obawa o 
charakterze eugenicznym przed niepełnosprawnością i powiększa-
niem jej skali z powodów genetycznych. To źródłowy lęk przed nie-
pełnosprawnością w ogóle (disability-pfobia) zamykający się w 
stwierdzeniu, że należy społeczeństwo chronić przed niepełnospraw-
nością eliminując materiał genetyczny osób niepełnosprawnych z 
dostępnej puli genowej23. Wizja „niepełnosprawnego rodzicielstwa” 
budowana jest więc na fundamencie strachu o rozwój dzieci, funk-
cjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w rolach rodzin-
nych oraz koszty ewentualnego wsparcia społecznego24.  

Osoby niepełnosprawne intelektualnie mają często tradycyjną 
wizję życia rodzinnego z dominującą rolą żony w gospodarstwie 
domowym oraz męża w jego finansowym utrzymaniu. Projektowany 
obraz rodziny oraz kompetencje niezbędne do prowadzenia życia 
rodzinnego w tym wychowania dzieci kształtują się na podstawie 
doświadczeń wyniesionych z domu25. Zaznacza się tu pewna roz-
bieżność między motywacją do podejmowania ról biologicznych i 
społecznych a wiedzą dotycząca ich istoty, która zawiera w sobie 
duży stopień infantylizmu, uproszczeń i nieprawidłowości26.  

Zdaniem Krzysztofa Lauscha wymienić można szereg czynni-
ków warunkujących niezdolność osób niepełnosprawnych intelektu-
alnie do rodzicielstwa. Będzie to: „brak koniecznej do prowadzenia 

                                                 
22 M. Parchomiuk, dz. cyt., s. 128.  
23 D. Podgórska-Jachnik, Czy potrzebne jest wspieranie macierzyństwa 

kobiet z niepełnosprawnością?, [w:], D. Podgórska-Jachnik, (red.), Ruch na 
rzecz lepszej przyszłości osób niepełnosprawnych. Problemy rzecznictwa i 
reprezentacji osób niepełnosprawnych, Tom 2, Łódź 2010, s. 239.  

24 M. Grütz, dz. cyt., s. 198 
25 M. Parchomiuk, dz. cyt., s. 127.  
26 M. Parchomiuk, dz. cyt., s. 128 
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odrębnego gospodarstwa orientacji w otoczeniu, co stwarza koniecz-
ność stałej intensywnej pomocy ze strony osób trzecich (...); posia-
danie błędnego obrazu siebie oraz swoich realnych możliwości, co 
powoduje niemożność praktycznego podchodzenia do własnych 
pragnień i życiowych zadań; występowanie zaburzeń w podejmowa-
niu właściwych decyzji zasadniczo utrudniających podejmowanie 
odpowiedzialności za siebie i za pozostałych członków rodziny, 
istotny brak wiedzy i umiejętności dotyczących zarówno życia ro-
dzinnego, jak i prawidłowego wychowania, kierowania rozwojem 
własnym oraz dziecka, co musiałoby spowodować stałą ingerencję 
osób trzecich, występowanie zaburzonych wzorców osobowych”27. 
Do czynników wpływających na jakość rodzicielstwa osób niepełno-
sprawnych intelektualnie zaliczyć można ponadto: czynniki związa-
ne z dziedziczeniem i wczesnymi doświadczeniami rozwojowymi, 
status socjoekonomiczny oraz kryzysy życiowe28.  

Niewątpliwie ojcostwo jest więc zdeterminowane przez po-
ziom niepełnosprawności intelektualnej, ponieważ wynikające z niej 
ograniczenia mają wpływ na całe życie człowieka, są ponadto zależ-
ne zarówno od ograniczeń wynikających z zaburzeń funkcjonalnych, 
jak i sytuacji rodzinnej oraz warunków społeczno-materialnej29. Nie-
pełnosprawne ojcostwo, podobnie jak każde inne, dostarcza zróżni-
cowanych doświadczeń, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, 
decydując o specyficznym pojmowaniu i przeżywaniu rodziciel-
stwa30. Do najczęściej wskazywanych trudności należą te, które wią-
żą się z czynnościami opiekuńczymi, zwłaszcza we wczesnym okre-
sie rozwoju dziecka, w szczególności z dbaniem o jego bezpieczeń-

                                                 
27 Cyt za. A. Bartoszek, Zawarcie małżeństwa i założenie rodziny przez 

osoby niepełnosprawne intelektualnie. Aspekt antropologiczny, prawny i 
pedagogiczny, [w:], D. Wolska, (red.), Osoby niepełnosprawne w drodze ku 
dorosłości, Kraków 2014, s. 31-32.  

28 A. Żyta, dz. cyt., s. 66.  
29 B. Tylewska-Nowak, Wypełnianie zadań rozwojowych przez osoby 

dorosłe z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, [w:], 
B. Cytowska, (red.), Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labi-
ryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje roz-
wiązań, Toruń 2011, s. 40.  

30 M. Parchomiuk, s. 141.  
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stwo31. Możliwe jest nie tylko opóźnienie rozwoju dziecka czy też 
nasilenie u niego problemów zdrowotnych wynikających z różnego 
rodzaju zaniedbań, ale i również wystąpienie trudności w związku z 
rozbieżnościami w poziomach funkcjonowania rodziców i dziecka. 
Jeśli bowiem dziecko rozwija się dobrze to w pewnym momencie 
poziom jego funkcjonowania będzie wyższy niż rodziców. Sytuacja 
ta może doprowadzić zarówno do przenoszenia odpowiedzialności 
za realizację obowiązków domowych, powodując jego nadmierne, 
nieadekwatne do wieku obciążenie jak i do utraty autorytetu, a tym 
samym zakłócenia poczucia bezpieczeństwa dziecka32. Oczywiście 
każdy okres rozwojowy dziecka stanowi źródło sytuacji wymagają-
cych znacznej mobilizacji zasobów. Jednakże w miarę rozwoju 
dziecka rośnie również poziom trudności przed jakimi stoją rodzice, 
dlatego też np. przygotowanie dziecka do dorosłego życia wymaga 
od rodziców wysokich kompetencji wychowawczych. Dodatkowo 
wśród czynników ryzyka dla pomyślnego wychowania dzieci przez 
osoby niepełnosprawne intelektualnie wyróżnić można: traumatycz-
ne doświadczenia w tym wykorzystywanie i zaniedbanie w dzieciń-
stwie, brak wsparcia profesjonalistów, brak akceptacji ze strony ro-
dziców, społeczna izolacja, niepełnosprawność oraz choroby dziec-
ka, pełnosprawny partner, ubóstwo33.  

Niektórzy badacze dowodzą, iż rodzice z niepełnosprawnością 
intelektualną nie tylko mają wiele deficytów w zakresie umiejętności 
wychowawczych (przewijanie, usypianie, karmienie, odpowiednie 
żywienie), ale i stosują wobec dzieci przemoc. Często doprowadzają 
również dzieci do utraty zdrowia np. zostawiając je bez opieki34. 
Najczęściej wskazuje się na trzy sytuacje nieprawidłowego wpływu 
rodziców niepełnosprawnych intelektualnie na rozwój dzieci: 

• Niewystarczająca stymulacja rozwoju dziecka a nawet jego 
opóźnianie w różnych zakresach: komunikacji, rozwoju intelektual-
nego czy też relacji społecznych; 

• Zaniedbanie w zakresie opieki i pielęgnacji; 

                                                 
31 B. Górnicka, dz. cyt., s. 125. 
32 M. Parchomiuk, s. 135.  
33 Tamże, s. 137.  
34 R. Kijak, dz. cyt., s. 97.  
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• Stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej35. 
Cześć badań ujawnia ponadto liczne niekorzystne tendencje, 

które polegają na niskim zaangażowaniu niepełnosprawnych intelek-
tualnie mężczyzn w utrzymanie domu, korzystaniu z pieniędzy part-
nera, które następnie wydawane są na własne potrzeby oraz wystę-
powaniu uzależnień i przemocy36. Co charakterystyczne większość 
problemów występujących wśród rodzin niepełnosprawnych intelek-
tualnie wiąże się z brakiem umiejętności, a nie celowym zaniedby-
waniem37. 

Doświadczenie niepełnosprawności przez mężczyzn w odnie-
sieniu do pełnionych przez nich ról ojcowskich może być więc ogra-
niczające, ale też może dawać szansę na przywrócenie bardziej tra-
dycyjnej tożsamości ojcowskiej i praktyk ojcowskich38. Z badań 
prowadzonych przez K. Ćwirynkało i in. wynika, iż mężczyźni nie-
pełnosprawni intelektualnie postrzegają męskość przez takie cechy 
jak: odpowiedzialność, sumienność, skromność, punktualność. Ide-
alny mężczyzna w wyobrażeniu niepełnosprawnych intelektualnie 
jest pomocny, kulturalny oraz dbający o swój wygląd. Badani męż-
czyźni z takimi cechami kojarzą samych siebie, podkreślając jedno-
cześnie, że do pełnej realizacji męskości brakuje im jedynie realizacji 
w roli męża oraz ojca. Wymieniając natomiast cechy, którymi powi-
nien charakteryzować się ojciec wskazują przede wszystkim na 
wrażliwość, elokwencję oraz spokój39. Występowanie trudności i 
problemów ojcowie niepełnosprawni intelektualnie nie łączą z wła-
sną niepełnosprawnością, chociaż często są świadomi własnych 
ograniczeń. Nie uważają jednakże, aby ich niepełnosprawność była 
czynnikiem stygmatyzującym40. Generalnie rodzice niepełnosprawni 

                                                 
35 Tamże, s. 106.  
36 M. Parchomiuk, dz. cyt., s. 141.  
37 A. Drzazga, Rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną 

– od akceptacji do wsparcia, „Interdyscyplinarne Konteksty pedagogiki 
Specjalnej” 2016, nr 12, s. 91.  

38 U. Bartnikowska, K. Ćwirynkało, Wsparcie społeczne z perspektywy 
ojców z niepełnosprawnością, „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki 
specjalnej” 2014, nr 13, s. 125.  

39 A. Karpińska, dz. cyt., s. 77.  
40 M. Parchomiuk, dz. cyt., s. 140.  
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intelektualnie postrzegają swoje rodzicielstwo jako wartość. I cho-
ciaż wiążą je z obawami o sprostanie rodzicielskim zadaniom i nie-
pokojami o przyszłość dziecka to jednak stanowi dar, źródło satys-
fakcji oraz jest dopełnieniem własnego życia41. Dodatkowo przed 
niepełnosprawnymi intelektualnie ojcami pojawia się ważne zadanie: 
jak pogodzić społeczny wizerunek silnego, niezłomnego i niezależ-
nego mężczyzny z rzeczywistością własnego życia: doświadczaniem 
słabości, zależności oraz potrzeby korzystania z pomocy innych42.  

Co charakterystyczne na jakość ojcostwa nie ma jednakże 
wpływu długość pozostawania w placówce całodobowej, lecz sto-
pień nieprzystosowania przed zamieszkaniem w instytucji oraz oso-
biste doświadczenia związane z funkcjonowaniem w rodzinie biolo-
gicznej43.  

Duży wpływ na realizację rodzicielskich zadań mają czynniki 
związane ze społecznym odbiorem osób niepełnosprawnych intelek-
tualnie w roli męża, ojca, jak również oferowanym im wsparciem i 
pomocą44. Tymczasem system społecznego wsparcia, obejmujący 
zarówno pomoc doraźna jak i specjalistyczne poradnictwo tak na-
prawdę nie istnieje. Dodatkowo osoby niepełnosprawne intelektual-
nie nie mają rodzin, które by deklarowały wsparcie i pomoc, dlatego 
też zostają same ze swoimi wyborami podejmowanych świadomie 
lub nieświadomie decyzji45. Niepełnosprawni intelektualnie rodzice 
często postrzegani są jako niekompetentni również przez pracowni-
ków pomocy społecznej, którzy stosują wobec tych rodzin wiele 
form kontroli, które mają na celu ustalenie w jakim stopniu wywią-
zują się z obowiązków rodzicielskich. Niestety sytuacja nadmiernej 
kontroli często przynosi odwrotny skutek ponieważ niepełnosprawni 
intelektualnie rodzice czują olbrzymią presję udowodnienia innym 

                                                 
41 B. Górnicka, dz. cyt., s. 125. 
42 U. Bartnikowska. K. Ćwirynkało, dz. cyt., s. 136.  
43 D. Lizoń-Szłapowska, Gotowość do małżeństwa i rodzicielstwa, [w:], R. 

Kijak, (red.), Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości, Kraków 2012.  
44 A. Karpińska, Pełnienie ról małżeńskich i rodzicielskich przez osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną w Polsce. Przegląd wybranych badań, 
[w:], J. Nyćkowiak, J. Leśny, (red.), Badania i rozwój młodych naukowców 
w Polsce – rodzina, dzieci i młodzież, Poznań 2017, s. 77.  

45 D. Lizoń-Szłapowska, s. 208. 
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swojej wartości, bojąc się, że jakikolwiek błąd z ich strony skutko-
wać będzie odebraniem im dzieci46. Bardzo wymowna w tym wzglę-
dzie wydaje się być opinia Tima Bootha, według którego niepełno-
sprawni intelektualnie rodzice mają jedną wspólną cechę, a miano-
wicie grozi im wysokie ryzyko utraty własnych dzieci47.  

Niewątpliwie ojcowie z niepełnosprawnością intelektualną po-
trzebują zarówno przygotowania do pełnienia ról małżonka i rodzica 
w trakcie edukacji szkolnej, jak i późniejszego wsparcia oraz pomo-
cy w ich wypełnianiu48. Konieczne są szkolenia w zakresie podsta-
wowej opieki nad dzieckiem, ochrony jego zdrowia i zapewnienia 
bezpieczeństwa, umiejętności radzenia sobie z różnymi zachowa-
niami dziecka oraz tworzenia interakcji rodzic-dziecko. Równie 
istotna jest nauka umiejętności społecznych, rozwiązywania proble-
mów, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie w sytuacjach stre-
sowych49. Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie będzie naj-
efektywniejsza, jeżeli będzie realizowana w ich domach i skoncen-
trowana na nauce konkretnych umiejętności. Chodzi nie tylko o zdo-
bywanie wiedzy, ale przede wszystkim rozwijanie świadomości, 
czym jest rodzicielstwo oraz z jakimi obowiązkami i wymogami się 
ono wiąże50.  

 
Streszczenie: 
Autorka wskazuje na trudności jakie napotykają ojcowie nie-

pełnosprawni intelektualnie. Istotne problemy to: możliwość wystą-
pienia niepełnosprawności u dziecka, trudności wychowawcze, zła 
sytuacja materialna. Trudności ojców niepełnosprawnych intelektu-
alnie w wypełnianiu funkcji wychowawczej są nie tylko wynikiem 
ich ograniczeń poznawczych ale i przeżytych doświadczeń, nega-
tywnych postaw społecznych oraz uzyskiwanego wsparcia. 

                                                 
46 R. Kijak, dz. cyt., s. 95.  
47 A. Mikrut, Małżeństwo i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością in-

telektualną w kontekście Konwencji i Prawach Osób Niepełnosprawnych, 
„Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej” 2016, Tom 5, s. 117.  

48 A. Żyta, dz. cyt., s. 66.  
49 Tamże, s. 67.  
50 A. Drzazga, dz. cyt., s. 96.  



 

 26 

Słowa kluczowe: niepełnosprawność intelektualna, ojcostwo, 
trudności wychowawcze.  

 
Summary: 
Fatherhood and intellectual disability. Challenges - barriers - 

socio-legal solutions 
The author points out the difficulties faced by intellectually 

disabled fathers. Important problems are: the possibility of a disabili-
ty in a child, educational difficulties, bad financial situation. Difficul-
ties of intellectually disabled fathers in fulfilling their educational 
function are not only the result of their cognitive limitations but also 
experienced experiences, negative social attitudes and the support 
they receive 

Keywords: intellectual disability, fatherhood, educational dif-
ficulties 
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Stanisław Białek 

 
Znaczenie rodzicielstwa w wychowaniu katolickim 

 
Wprowadzenie 
Historia wychowania i myśli pedagogicznej udowadnia nam, 

że procesowi wychowania człowieka przypisuje się bardzo duże 
znaczenie,ważną rolę, a tym samym poświęca mu wiele uwagi, za-
równo w teorii, jak i praktyce.Jednocześnie ukazuje nam szereg pro-
pozycji uprawiania pedagogii, które w swoich zamierzeniach podsu-
wają bardzo liczne zespoły metod wychowania oraz ukazują środki 
do osiągnięcia tego celu. Należy zauważyć przy tym, że wiele z tych 
propozycji wychowania poparte jest bardzo bogatą teorią oraz prak-
tyką pedagogiczną. 

Z całą pewnością prawidłowa realizacja procesu wychowania 
ma rangę najwyższej wagi i to nie tylko dla danej jednostki, która 
podlega wychowaniu, ale także z uwagi na fakt, iż ma bezpośredni 
wpływ na dalszą przyszłość jej funkcjonowania w sensie global-
nym.Kiedy uświadomimy sobie tę swoistą zależnośćuznamy słusz-
nie, że od wychowania zależy przyszłość każdej osoby, dalej rodzi-
ny, społeczeństwa, narodu i całego świata,co w dalszej mierze prze-
kłada się na jego przyszły kształt, jego jakość, dosłownie jakość oso-
by, rodziny, licznych zbiorowości, w których funkcjonuje człowiek 
podczas swojego życia. Można jednocześnie sądzić, że nie ma chyba 
zatem nic ważniejszego od wychowania w myśli pedagogicznej zaś 
jego prawidłowa realizacja ma charakter ponadczasowy, jak zawsze 
bardzo ważny i stale aktualny.Odnosząc go do praktycznej działalno-
ści wychowawczej względem wychowanka należy zaznaczyć, że 
odgrywa ono olbrzymie znaczenie w życiu każdego człowiekaw 
drodze do osiągnięcia przez niego dojrzałości. I chociaż jest ono 
sztuką nad sztukami w prawidłowej, pożądanej jego realizacji, która 
spoczywa głownie na osobie wychowawcyi wychowanku to jest 
zarazem sprawą najistotniejszą i najdonioślejszą w każdym życiu 
ludzkim, które stale od lat podejmują pokolenia ludzi dorosłych 
względem dzieci i młodzieży. A przy tym rodzina, a w szczególności 
rodzice – matka i ojciec są w tym miejscy tym, bez czego trudno 
nawet wyobrazić sobie życie ludzkie. 
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Proces wychowania jest z całą pewnością bardzo złożony, 
trudny i wymagający w realizacji, szczególnie w odniesieniu osób 
dorosłych, dojrzałych, odpowiedzialnych za wychowanie dzieci i 
młodzieży. Mimo to jest on stale podejmowany względem nowych 
pokoleń, zaś samo rodzicielstwo w tym rozumieniu staje się niezwy-
kłym darem i jednocześnie zadaniem stawianym rodzicom, wycho-
wawcom w praktycznej realizacji względem wychowanka. Wymaga 
ono szeregu trosk, licznych działań, zabiegów i przedsięwzięć, aby 
założenia realizacyjne, stawiane sobie za cel do osiągnięcia w mło-
dym człowieku poprzez wychowanie przyniosły zamierzony efekt 
zgodny z naturą człowieka i założeniami, które wychowawca stawia 
sobie za kierunek dążeń i ostateczny stan do osiągnięcia w wycho-
wanku. Wszelkie działania z tym związane wymagają ramowości 
oraz zintegrowanych oddziaływań wychowawczych. Ta ramowość, o 
której mowa odnosi się do pełnego, komplementarnego rozwoju 
człowieka i zmierza do osiągnięcia dojrzałej jego osobowości w 
każdym aspekcie. Z tych względów istnieje wiele osób, instytucji, 
środowisk wychowawczych, które odgrywają ważną rolę w wycho-
waniu i życiu każdego człowieka. Różny mają charakter, w różny 
sposób poddaje się je klasyfikowaniu i hierarchii ważności w wy-
chowaniu i egzystencji ludzkiej. Nie mniej jednak uwidacznia się ich 
pewien naturalny porządek w dotychczasowej myśli pedagogicznej, 
który jest zhierarchizowany i uszczegółowiony w naturalny sposób w 
ramach pedagogiki katolickiej, ale nie tylko, zaś dotychczasowa 
historia wychowania jest tego potwierdzeniem.Mowa w szczególno-
ści o rodzicach i rodzinie, do których należy naturalne prawo do 
wychowania swoich dzieci, ale także instytucji Państwa i Kościoła, 
których zadaniem jest różnorakie wsparcie rodziny w wychowaniu 
katolickim1, ale nie tylko w tym ujęciu. Od zawsze bowiemrodzina 
wymaga różnorakiego wsparcia bez względu na swoją sytuację, w 
jakiej się znajduje. 

 
Wychowanie katolickie 
Jedną ze skonkretyzowanychpropozycjiuprawiania pedagogii, 

inaczej mówiąc realizowania określonego celu szeroko rozumianej 
edukacjijest pedagogika katolicka. Mowa o konkretnej pedagogii, 
                                                 

1 Zob. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim. 3. 
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dokładniej mówiąc o wychowaniu katolickim w tym odniesieniu, 
które ukazuje nam teoretycznie i praktycznie prawidła tego bardzo 
ważnego procesu w ramach pedagogiki katolickiej, jako nauki o 
wychowaniu katolickim. Współcześnie dość często to odniesienie, 
nawet jego samo rozumienie sprawia trudność nie tylko czytelnikom 
fachowej literatury i badaczom naukowym z dziedzin chociażby 
nauk społecznych, ale także i przede wszystkim osobom realizują-
cym wychowaniem w praktyce. 

Szczególnie w ostatnich latach często słyszy się bowiemo 
utożsamianiu wychowania chrześcijańskiego i wychowania katolic-
kiego,jako jednego, scalonego systemu wychowawczego, które w 
odniesieniu do pojęcia i pedagogicznej działalności są traktowane 
synonimiczniei niejednokrotnie używane zamiennie, jako tak samo 
rozumiany i realizowany proces wychowania. I tak pomimo wielości 
cech wspólnych to po części błędne określenie. W związku termino-
logicznymi nawet różnicami pojęć wychowania chrześcijańskiego i 
wychowania katolickiego wymaga to pewnego, ogólnegouszczegó-
łowienia. Świadomość tego jest nieraz ważna i pozwala jasno roz-
graniczyć nie tylko oba pojęcia, ale przede wszystkim specyfikę 
procesu wychowania w odniesieniu do danej konkretnej pedagogii, 
pomimo wielu cech wspólnych w tym przypadku i ich porównaniu. 

Trzeba pamiętać, że wychowanie chrześcijańskie jest proce-
sem realizowanym w duchu religii chrześcijańskiej, w ramach za-
sadniczych jego wyznań, mianowicie: katolicyzmu, protestantyzmu i 
prawosławia. Nawiązuje ono do Bożej pedagogii i dotychczasowej 
tradycji ludzkiej, jednakże opartej na fundamencie Biblii. Wychowa-
nie katolickie natomiast to wychowanie według zasad Kościoła kato-
lickiego i pod jego zarządem. Innymi słowy jest to pedagogia mająca 
związek z Jezusem Chrystusem, ale także związek z Kościołek kato-
lickim, jego nauczaniem i działalnością. Jest ono w tym rozumieniu 
pewnym uszczegółowieniem wychowania chrześcijańskiego. Wy-
chowanie chrześcijańskie uwzględnia zatemtylko nauczanie Jezusa 
Chrystusa, zaś wychowanie katolickie obok tego uwzględnia na-
uczanie Kościoła katolickiego, jego Magisterium2. 

                                                 
2 Zob. A. Dzięga., W sprawie kryteriów dyskusji nad pedagogiką kato-

licką. [w:] „Pedagogika katolicka” 2007 nr 1. s. 26. 
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Mówiąc zatem o wychowaniu w ujęciu pedagogiki katolickiej 
należy przede wszystkim rozróżnić wychowanie chrześcijańskie od 
wychowania katolickiego. Współcześnie ma to ogromne znaczenie z 
uwagi na to, iż nie wszystko co chrześcijańskie, możemy uznać za 
katolickie. W takim też aspekcie należałoby nakreślić ideał wycho-
wania chrześcijańskiego, ale w ujęciu nauki Kościoła katolickiego. 
Dlatego ideałem wychowania chrześcijańskiego, w ujęciu pedagogi-
ki katolickiej w odniesieniu do człowieka jest jego ostateczny cel, 
czyli doskonałość na wzór Boga, rozumianego według zasad kla-
sycznej filozofii, Objawienia i niezmiennej w swej nauce dogma-
tycznej teologii i całości Magisterium. 

Dojrzałe wychowanie w tym ujęciu to odpowiedzialna eduka-
cja i formacja młodych pokoleń, przez pokolenia ludzi dorosłych, w 
zamierzeniu dojrzałych wychowawców. Przy tym pełna miłości tro-
ska o drugiego człowieka w Jezusie Chrystusie to nie przeszłość ani 
teoria, lecz bardzo konkretna i aktualna rzeczywistość, w której ży-
jemy współcześnie. To chrystocentryczne spojrzenie na kwestię wy-
chowania stawia przed pedagogiką katolicką szczególne zadanie i 
misję, spośród wielu współczesnych systemów pedagogicznych. 
Jego niezmienny cel to świętość człowieka, pewna doskonałość na 
wzór samego Stwórcy, o którą troszczy się Kościół katolicki w 
szczególności poprzez człowieka i rodzinę. Wychowanie katolickie 
należy bez wątpienia do głównych zadań duszpasterskich Kościoła. 
Jednakże nie chodzi tylko i wyłącznie o to, ażeby wychowanie po-
wierzać Kościołowi, ale żeby wspólnie z nim wychowywać młode, 
kolejne pokolenia. Idąc dalej, chodzi o to, ażeby rodzina wychowu-
jąca czyniła to właśnie w Kościele, biorąc w ten sposób udział w 
życiu i jednocześnie w misji Kościoła. 

Wszelkie działania i oddziaływania wychowawcze z tym 
związane w wychowaniu katolickim zmierzają do osiągnięcia w 
człowieku pewnego zmysłu, określanego mianem „sensus catholi-
cus”, którydosłownie „oznacza pewien stan ducha ludzkiego, zarów-
no świadomy, jak i podświadomy, głębokie i całkowite przejęcia się 
zasadami katolickimi, sprawiające, że człowiek w każdej niemal sy-
tuacji życiowej bez długich wahań i namysłów znajduje od razu, […] 
katolicki punkt widzenia i katolickie rozwiązanie w każdej proble-
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mowej sytuacji”3. Jest to katolicki sposób funkcjonowania człowieka 
w świcie dojrzałych osób, który sprawia, że za każdym razem czło-
wiek podejmuje decyzje oparte o katolicki punkt widzenia wynikają-
cy w pierwszym rzędzie z Pisma Świętego – Biblii oraz nauczania 
Kościoła katolickiego, jego Magisterium. 

Od wielu pokoleń owo wzrastanie w katolicką świadomość 
życia i funkcjonowania człowieka także naszych czasów odbywa się 
w rodzinie katolickiej, za pośrednictwem której młody, niedojrzały 
jeszcze człowiek, wzrasta pośród wartości katolickich dążąc do osią-
gnięcia dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej zarazem. Wymaga to 
w pierwszym rzędzie pełnej, komplementarnej, katolickiej dojrzało-
ści wychowawcy, bez której niemożliwe jest prawidłowe sprawowa-
nie procesu, o którym mowa, ale także otwarcia na nią przez młode-
go człowieka, poddanego procesowi wychowania. To wyzwanie, 
które stoi przed każdym świadomym wychowawcą od zarania dzie-
jów, ale także oczekiwanie i zadanie względem samych młodych 
pokoleń.To zarazem świadomość swojej roli w wychowaniu oraz 
bycie pewnym, że sposób sprawowania zamierzonej pedagogii 
względem młodych pokoleń jest zbieżny z założeniami wychowania 
katolickiego, a więc takiego, które jest zgodne z nauczaniem nie 
tylko Jezusa Chrystusa, ale także nauczaniem Kościoła katolickiego. 

 
Świadome rodzicielstwo 
Do czasów współczesnych zarównow literaturze, jak i w licz-

nych badaniach wiele uwagi poświęcono kwestii rodzicielstwa. Ten 
fakt nie dziwi, gdyż wychowaniu dzieci i młodzieży przypisuje się 
ogromną rolę,a z kolei rodzice są pierwszymi i najbardziej natural-
nymi ich opiekunami, wychowawcami. To tak naturalne, że bez ro-
dziny w tym rozumieniu trudno sobie wyobrazić nawet życie ludz-
kie. Z kolei bycie rodzicem, czy to matką czy ojcem to chyba naj-
trudniejsza i zarazem najważniejsza z naszych życiowych ról, a z 
pewnością najbardziej od nas wymagająca. 

Trzeba pamiętać, iż od początku rodzicielstwa, wraz z przyj-
ściem na świat dziecka spotykają się ze sobą dwa różne światy – 
rodzic i dziecko, osoba rodzica w założeniu i pożądaniu już dojrzała 

                                                 
3 J. Kostkiewicz., Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 

1918-1939.Oficyna wydawnicza „Impuls“.Kraków 2013, s. 62. 
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oraz osoba jeszcze niedojrzałą, bezradna, kategorycznie wymagająca 
wsparcia, opieki, pielęgnacji, wychowania. Ten młody człowiek to 
postać całkowicie zależna od swojego rodzica, ale nie tylko albo-
wiem wraz ze wzrostem i rozwojem zależna także od wielu innych 
osób, miejsc i instytucji, pośród których funkcjonuje od urodzenia, 
jako istota społeczna.  

Dość często ludziom dorosłym, którzy dopiero oczekują swo-
jego potomstwa, a więc oczekują swojego macierzyństwa i ojcostwa 
wydaje się, że przychodzi ono naturalnie. Niestety takie przekonanie 
niejednokrotnie staje się zgubne dla młodych rodziców, dlatego co-
raz częściej mówi się o świadomym rodzicielstwie, co ma również 
swoje przełożenie na przedmiotową literaturę szczególnie w ostat-
nich latach, która potwierdza, że obok naturalności człowieka po-
trzebna jest, a czasem nawet niezbędna odpowiednia wiedza o cha-
rakterze holistycznym, interdyscyplinarnym, która bardzo często jest 
kluczowa dla prawidłowego procesu wychowania młodych pokoleń. 

Świadome rodzicielstwo w odniesieniu do kwestii wychowa-
nia dziecka z pewnością kojarzy się człowiekowi na różny sposób. 
Niejednemu zapewne słusznie, jako rozważne i rozsądne, jednocze-
śnie dojrzałe, mądre, odpowiedzialne, pewne, zamierzone i celowe.A 
w związku z tym przemyślanei sumienne działanie ze strony rodzica, 
zorientowane na osiągnięcie celu wychowania, jakim jest w pedago-
gice katolickiej dojrzałość ludzka i chrześcijańska, katolicka zarazem 
osiągnięta w osobie wychowanka. Innymi słowy świadome rodzi-
cielstwo jest z założenia dojrzałym podejmowaniem świadomych 
decyzji na każdym etapie bycia rodzicem. I nieważne czy się jest 
ojcem czy matką, ważne jest by być świadomym swojej roli w wy-
chowaniu i konsekwentnym w podejmowaniu świadomych decyzji w 
wychowaniu swojego, czy każdego innego dziecka, na którego ma-
my również jakikolwiek wpływ wychowawczy,pozostając z nim w 
różnego rodzaju relacjach osobowych, interakcjach społecznych. 

Świadomy rodzić to również taki, który zna i dostrzega nie-
ustanne zmiany w swoim dziecku, który wie, że młody człowiek 
wraz z własnym rozwojem funkcjonuje na różnych jego etapach, 
innych, odmiennych niż człowiek dorosły szczególnie pod względem 
emocjonalnym i intelektualnym, ale także fizycznym, społecznym i 
duchowym. To zarazem taki rodzic, który stale dąży do zrozumienia 
sposobu postępowania i funkcjonowania swojego dziecka na każdym 
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z tych etapów zarazem odpowiadania na jego indywidualne, osobo-
we potrzeby na każdym z nich. A przy tym podchodzi do tego nie-
zwykle uważnie i empatycznie jednocześnie, akceptuje bezwarun-
kowo i działa względem niego odpowiedzialnie.To rodzic stale do-
skonalący się. 

Ostatecznie w odniesieniu do świadomości rodzicielskiej, ma-
cierzyńskiej i ojcowskiej, świadomości wychowawczej mającej swe 
miejsce w rozumieniu pedagogiki katolickiej ponownie na myśl 
przychodzi wspominany wcześniej „sensus catholicus”. Ten zmysł 
wydaje się być właśnie potwierdzeniem na dojrzałość człowieka, do 
której wychowanie katolickie zdąża. To on sprawia, że człowiek 
funkcjonuje w swoim życiu, w danej rzeczywistości, „tu i teraz” w 
duchu katolickości postępując w tym zamyśle w każdej sytuacji, w 
jakiej się znajduje.  

Rolą wychowawcy jest ukazać tę sposobność oraz pomóc ją 
ukształtować w wychowanku z jego udziałem tak, aby postępował on 
w swoim życiu zgodnie z zamysłem, o którym mowa. Innymi słowy 
wyraża się to w metodzie wychowania katolickiego, która przyjmuje 
postać istoty oddziaływań wychowawczych wyrażających się w za-
leżności: „widzieć – oceniać – działać”. To też rolą każdego wycho-
wawcy jest ukazywać Jezusa Chrystusa swym życiem i postępowa-
niem w każdej sytuacji zgodność z zamysłem Bożym. Taka postawa 
sprawia bowiem, że wychowanek ocenia tę rzeczywistość w ten wła-
śnie sposób, rozumie jej istotę i ważność, zarazem konieczność w 
dalszym funkcjonowaniu i działaniu, które podejmuje. 

 
Znaczenie rodzicielstwa w wychowaniu katolickim 
Dojrzałość wychowanka urzeczywistnia się w nowych poko-

leniach od zarania dziejów poprzez osobę wychowawcy i liczne od-
działywania opiekuńczo – wychowawcze z jego strony przy aktyw-
nym udziale samego wychowanka. Znaczenie rodzicielstwa ma w 
tym odniesieniu kluczowe znaczenie. To odwieczne zadanie, które 
wychowawca, człowiek już dojrzały stawia sobie w założeniach, 
które stale od wieków podejmuje i świadomie realizuje względem 
wychowanka podczas długotrwałego procesu wychowania. Staje się 
jednocześnie zrozumiałe, że jednym z podstawowych założeń a zara-
zem zadań do zrealizowania w wychowaniu jest właśnie przygoto-
wanie dzieci i młodzieży, nowego pokolenia do osiągnięcia pożąda-
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nej dojrzałości w każdym wychowanku. Z kolei jej osiągnięcie w 
każdym człowieku staje się jednocześnie oznaką i gwarantem jego 
pożądanego postępowania i funkcjonowania w samodzielności ży-
ciowej, w której przyjdzie każdemu wychowankowi żyć odpowie-
dzialnie, gdy dorośnie, dojrzeje w taki sposób, aby w przyszłości 
sam był świadomym rodzicem i podejmował odpowiedzialne, mądre 
decyzje względem swoich dzieci. 

Trzeba pamiętać, że pełna dojrzałość ludzka w pedagogice ka-
tolickiej jest tożsama z dojrzałością katolicką jednocześnie. Nie 
można i nie należy mówić o ich odrębności, tworzą bowiem jedność 
w tym konkretnym ujęciu. W tym też odniesieniu to dojrzałość zło-
żona, zarazem komplementarna i nierozłączna, zarówno fizyczna, 
społeczna, psychiczna, umysłowa, moralna, i jednocześnie duchowa. 
Jest ona celem każdego wychowania, zarazem zadaniem pedagogiki 
względem każdej osoby4, zaś jej osiąganie wyznacznikiem wszelkich 
działań mających swe miejsce podczas tej drogi, którą realizuje mło-
dy człowiek poznając siebie w asyście wychowawcy. Wspominana 
wcześniej świętośćczłowieka, jego uświęcenie w pedagogice kato-
lickiej to zapewne jej wynik, czy efekt końcowy tej drogiziemskiej 
ostatecznie. Jest to niezwykle ważne względem młodych pokoleń, 
albowiem przez nich odnawia się nieustannie każdy człowiek, rodzi-
na, społeczeństwo, każdy naród, kształtuje się cały świat. Dlatego tak 
ważne obok indywidualności danej jednostki jest jeszcze ujęcie glo-
balne tego procesu w odniesieniu do każdego życia ludzkiego całego 
świata w duchu poszanowania ludzkiej osoby i jej godności, w duchu 
dobroci i miłości. Zależność ta nie jest czymś nowym, ma miejsce 
bowiem od początku istnienia człowieka, który jest istotą społeczną. 
Po raz kolejny potwierdza rangę wychowania i jego ważność w każ-
dym życiu ludzkim, ale także udowadnia szalenie istotne, wręcz 
niezastąpione miejsce wychowawcy w tym niezwykle ważnym dzie-
le, jakim jest wychowanie młodego człowieka. 

Bez wątpienia dojrzałość wymaga szeregu prac i wielu zabie-
gów wychowawczych. Ukazuje to równocześnie znaczenie i powagę 
roli samego wychowawcy, który jako osoba już dojrzała stoi każdo-
razowo u odpowiedzialności nie tylko za życie ludzkie, ale równo-

                                                 
4 Zob. M. Gogacz., Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady Bydgoskie. 

Oficyna Wydawnicza NAVO, Warszawa 1997. 
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cześnie za przyszłą jego jakość, którą młody człowiek osiąga przede 
wszystkim właśnie poprzez szeroko rozumianą edukację, która w 
pedagogice katolickiej często jest utożsamiana z formacjączłowieka. 
Trzeba zdać sobie przy tym sprawę, że przyszłość rodziny społe-
czeństwa i narodów będzie taka właśnie, jakie wychowanie dzieci i 
młodzieży współcześnie. To też z całą pewnością możemy mówić, 
żeod realizacji tego bardzo ważnego procesu zależy bowiem w 
pierwszym rzędzie ostatecznie wspomniana jakość kształtowanego 
indywidualnego życia ludzkiego. Dalej idąc, od owej osiągniętej 
pożądanej dojrzałości ludzkiej uzyskanej tylko tą drogą zależna jest 
dalej jakość teraźniejszych i przyszłych rodzin. To z kolei przekłada 
się równocześnie na kształt licznych społeczeństw, narodów oraz 
współczesny i dalszy obraz całego świata. Poprzez wychowanie bo-
wiem odradza się na nowo z każdym pokoleniem, w pierwszym rzę-
dzie dany człowiek, który podlega wychowaniu, od niego zaś zależ-
ne są w przyszłości rodziny, od nich z kolei narody, dalej świat, któ-
ry wszyscy przecież wspólnie tworzą.  

Dlaczego zatem podstaw ich istnienia należy upatrywać w 
wychowaniu? Z pewnością człowiek przychodzi na świat z pewnymi 
zadatkami wrodzonymi, które przekazali mu rodzice. To jednak nie 
wystarczy, wymaga bowiem wychowania, uspołecznienia. Z począt-
kiem życia naturalnego jednakże w żaden sposób nie jest samodziel-
ny, nie jest w stanie przetrwać, wymaga opieki, troski, pielęgnowa-
nia, wychowania. Można zaobserwować ponadto, iż opieka i wy-
chowanie są jakby klamrą spinającą naturalne życie ludzkie. Na nich 
to życie się zaczyna, na nich również się kończy. To też słusznie ma 
jednocześnie miejsce pewne przekonanie, że człowiek rodząc się jest 
zależny w pierwszym rzędzie przede wszystkim od innych osób – 
rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli, ale także rzeczy, 
miejsc, instytucji, itp. A przy tym człowiek, jako istota określana jest 
niejednokrotnie mianem „tabula rasa” innymi słowy niezapisana 
tablica, czysta tablica, która poprzez szeroko rozumianą edukację 
(wychowanie, samowychowanie, kształcenie, samokształcenie, także 
ewangelizację czy katechizację i naukę społeczną) jest zapisywana w 
każdej jednostce ludzkiej indywidualnie. Ta zapisywana tablica w 
pewnym rozumieniu jest permanentnym i indywidualnym rozwojem 
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danego człowieka5. Wszelka jego wiedza, jaką zdobywa w swoim 
życiu pochodzi głównie ze zdobywanego stopniowego, ale perma-
nentnego doświadczenia z jego udziałem. Owe doświadczenia w 
asyście rodzica, wychowawcy – już dojrzałej osoby ludzkiej to stop-
niowe doskonalenie się wychowanka – jednostki jeszcze niedojrza-
łej, ale w założeniach dążącej do doskonałości. To też jego jakość, 
jakość doświadczenia i życia młodego, nowego pokolenia zarazem 
jest zależna w pierwszym rzędzie od wychowawcy. Z tego powodu 
stale ukazywać drogę do dojrzałości jest w pierwszym rzędzie zada-
niem wychowawcy względem wychowanka, bez którego udziału 
owa dojrzałość wydaje się być niemożliwa do osiągnięcia w osobie 
młodego człowieka. Jest to kwintesencją znaczenia rodzicielstwa i 
wychowawstwa względem dziecka, wychowanka. 

Sprawą niezwykle ważną jest zatem dojrzałość wychowaw-
cy,która jest konieczna, albowiem jego rola jest przy tym niezastą-
piona, bądź w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, co ma niejed-
nokrotnie miejsce, jest bardzo trudna do zastąpienia. To też każdy 
wychowawca, w pierwszym rzędzie rodzic – matka, ojciec, ale nie 
tylko, by móc dobrze wypełnić swoją rolę i zadania musi być dla 
swych podopiecznych autorytetem, osobą godną do naśladowania. 
Bezwzględnie i nieograniczenie w wielu różnorakich sytuacji wy-
chowawczych dziecko będzie się z nim identyfikować, a zachowania 
te niezależnie od ich kierunku (pozytywnego czy negatywnego w 
swoich skutkach) będzie internalizować w sobie przyjmując za wła-
sne w swoim obecnym i z pewnością dalszym życiu. Już sama świa-
domość tej zależności jest bardzo ważna u rodzica, osoby wycho-
wawcy. Uświadamia mu bowiem, że każde jego zachowanie i postę-
powanie dostrzegane przez wychowanka staje się zarazem schema-
tem do postępowania w taki właśnie sposób, jaki wychowanek do-
strzegł właśnie u niego. Jakże wyraźnie podkreśla to doniosłą rolę w 
pierwszym rzędzierodzica, ale jednocześniekażdego innego wycho-
wawcy w sprawowaniu pedagogii. Zmusza go zarazem, by w należy-
ty sposób wypełniał on swoje zadania, funkcje i powinności wobec 
wychowanka, zmierzające ku osiągnięciu celu pełnego ukształtowa-
nia człowieka we wszystkich aspektach jego życia, innymi słowy w 

                                                 
5 Zob. J. Krasuski., Historia wychowania. Wydawnictwo Szkolne i Pe-

dagogiczne, Warszawa 1989, s. 81. 
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nabyciu ludzkich umiejętności i postaw, które istnieją w społeczeń-
stwie i są uważane za ważne, powszechnie pożądane i obowiązujące.  

 
Rola rodziców w wychowaniu katolickim 
Aby pełniej zrozumieć rolę i ważność rodzica w procesie wy-

chowania trzeba by przywołać istotę środowisk wychowawczych, w 
których funkcjonuje młody człowiek szczególnie w okresie, w któ-
rym wychowanie jest najbardziej dynamicznym procesem, a jedno-
cześnie najbardziej ważnym w jego rozwoju ze względu na wielość i 
różnorodność zmian w człowieku i podatność na nie z jego strony. W 
odniesieniu do środowisk wychowawczych trzeba zwrócić jeszcze 
uwagę, iż zarówno środowiska naturalne (głównie i przede wszyst-
kim rodzina, ale i także grupa rówieśnicza, środowisko lokale, jako 
to otoczenie najbliższe człowieka obok rodziny) jak i intencjonalne 
(szkoły, placówki wspierające, wspólnoty, itd.) zajmujące ważną rolę 
w rozwoju dziecka i mające swój wyraźnie zauważalny udział w 
szeroko rozumianej edukacji młodego człowieka (opiece, wychowa-
niu, kształceniu). Jednakże zarówno jedne jak i drugie środowiska, o 
których mowa są od siebie zależne i zarazem konieczne w złożonym 
systemie wychowania, z którego licznymi elementami człowiek sty-
ka się podczas swojego życia, pomimo iż ich ważność, rola, znacze-
nie mają często różny wymiar. 

Znaczenie roli wychowawcy w wychowaniu, ważności jego 
osoby w zamierzeniach pedagogii nie budzi zatemwątpliwości. Do-
strzegamy jednak jego pewne usystematyzowanie, co do ważności 
pewnych środowisk wychowawczych w wychowaniu. Kościół kato-
licki słusznie dostrzega ten stan w pełni i wspiera zarazem ukazując 
swym nauczaniem i praktycznym działaniem istotę tych środowisk, 
ich rolę w każdym życiu ludzkim, ich funkcje, jakie mają do spełnie-
nia oraz zadania, które się im stawia w teoretycznym zamyśle do 
realizacji w praktycznym działaniu. 

Kiedy zatem myślimy w pedagogice katolickiej o osobie wy-
chowawcy, jego ważności i znaczącej roli w wychowaniu i kształto-
waniu przyszłych pokoleń mamy na myśli przede wszystkim rodzi-
ców i rodzinę dziecka z niezbywalnym ich prawem pierwszeństwa w 
wychowaniu i ważności jednocześnie. Przymierze małżeńskie w 
pedagogice katolickiej,przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze 
sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro 
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małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało 
podniesione do godności sakramentu6 i bezpośrednio odnosi się do 
mężczyzny i kobiety, zarazem roli ojca i roli matki w wychowaniu. 

Rodzina wiedzie bez wątpienia prym w wychowaniu swoich 
dzieci, jednakże nie jest i nie może być samodzielna. Wymaga ona 
mimo swej autonomii licznego i różnorakiego wsparcia na każdym z 
etapów rozwoju swojego dziecka. Obok więc rodziców mamy na 
myśli również nauczycieli w szkole, jako instytucji ze strony pań-
stwa, w której to dziecko, jako uczeń, wychowanek spędza bardzo 
dużo czasu podczas swojego życia, w okresie jego najbardziej dyna-
micznego rozwoju i wzrostu osobowego pod każdą postacią wielo-
płaszczyznowego życia. Musimy pamiętać także o ważnej funkcji 
wychowawczej w formacji katolików ze strony Kościoła katolickie-
go,mając na myśli równocześnie szeroko pojmowanych ewangeli-
stów i katechetów, którzy w sposób szczególny wspierają rodzinę i 
państwo w oddziaływaniach wychowawczych. Dosłownym potwier-
dzeniem tego stanu jest fakt zawarty w wyrażeniu funkcjonującym 
słusznie w nauczaniu Kościoła, o którym mowa, że „istnieją zatem 
trzy społeczności konieczne a zarazem różne, które jednak Bóg po-
wiązał w harmonijna całość i na których łonie rodzi się człowiek: w 
porządku naturalnym rodzina i państwo, w porządku nadprzyrodzo-
nym – Kościół”7. W katolickim wychowaniu staje się to w pewnym 
sensie koniecznością, która jest zarazem nadzieją dającą możliwość 
osiągnięcia dojrzałości dziecka poprzez realizację założeń pożądane-
go procesu wychowania, stawianym sobie za cel do osiągnięcia w 
każdym człowieku w ujęciu wielopłaszczyznowym, komplementar-
nym i nierozłącznym jednocześnie. 

Często w różnych dociekaniach wielu ludzi nasuwa się pyta-
nie, czego wymaga autentyczna rola rodzica, jako najważniejszego 
wychowawcy w wychowaniu swojego dziecka? W każdym przypad-
ku rozumienia samego wychowawcy i jego roli w wychowaniu ma-
my na uwadze w sposób szczególny postać dojrzałego człowieka. 
Pełnego dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej, moralnej i 
duchowej, który swoją postawą i zachowaniem jest i powinien być 

                                                 
6 Zob. Katechizm Kościoła Katolickiego. 1601. 
7 J. Wilk., Pedagogika rodziny. Instytut Pedagogiki Katolickiego Uni-

wersytetu Lubelskiego. Lublin 2002, s. 25. 
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dla swoich wychowanków autentycznym wzorem, autorytetem, 
punktem odniesienia w codziennym życiu i poznawaniu świata. To 
autentyczne i pełne świadectwo katolickiego życia ze strony wycho-
wawcy staje się niejednokrotnie drogą, którą wychowanek wspólnie 
pokonuje wraz z tymi osobami znaczącymi, o których mowa. To 
właśnie ta wspólna droga w zamyśle katolickim, którą pokonują 
razem w wychowaniu staje się niejednokrotnie dalej osobistą drogą 
wychowanka w jego samodzielnym, przyszłym życiu. Odnosi się to 
bezpośrednio do wspomnianych wcześniej: identyfikacji i internali-
zacji. Jest ona jednocześnie gwarantem jej dalszego przekazu przy-
szłym pokoleniom, a dowodem na to jest nieustanny przekaz warto-
ści katolickich. Osiągnięta bowiem w ten sposób pełna dojrzałość 
katolicka człowieka przekazywana jest od wielu lat z pokolenia na 
pokolenie i będzie miała miejsce z pewnością w przyszłości. Taka 
postawa wymaga jednak wiele poświęcenia, cierpliwości i zaanga-
żowania ze strony rodziców i innych wychowawców. Ich rola bo-
wiem jest nieodzowna w wychowaniu, niezmiernie ważna i koniecz-
na zarazem. 

To dociekanie rodzi z kolei inne pytanie, mianowicie co jest po-
trzebne i konieczne jednocześnie aby rodzice wypełniali powierzone 
im role, realizowali swoje powołanie względem swych dzieci w spo-
sób należyty, to znaczy taki, jaki stawiany jest im już w samych zało-
żeniach pedagogiki katolickiej? Wydaje się, że odpowiedzią na to 
pytanie jest pełna dojrzałość ludzka i katolicka, a tym samym osią-
gnięty zmysł katolicki „sensus catholicus”. One w swej istocie spra-
wiają, że człowiek jest dojrzały pod każdą postacią oraz, że postępuje 
w swoim życiu zgodnie z zamysłem Stwórcy i objawieniem Pisma 
Świętego, jednocześnie z nauką Kościoła katolickiego, która zeń wy-
nika. Potrafi tym samym każdorazowo pokonywać trudy swojego 
życia, wszelkie sytuacje problemowe katolickim rozwiązaniem, które 
stara się przekazać swoim wychowankom. A wszystko to czyni na 
wzór nauczyciela i wychowawcy w osobie Jezusa Chrystusa. 

Jednakże aby to założenie miało miejsce ukazuje się równo-
cześnie potrzeba względem rodziców, wychowawców przede 
wszystkim świadomych swojej katolickiej postawy i roli w wycho-
waniu. Już ona sama bowiem sprawia wraz z tym zamysłem, że 
człowiek dokładnie wie, w jaki sposób ma postępować w swoim 
życiu. Wie tym samym, jakie kroki ma podejmować w wychowaniu. 
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To też owa dojrzałość wychowawcy, o której mowa jawi się w czło-
wieku, jako szereg ukształtowanych w nim cech i przyjmowanych 
pożądanych postaw w odniesieniu do każdej sytuacji życiowej, które 
są ściśle zgodne z zamysłem katolickości w tym znaczeniu. A 
wszystko to odbywa się zgodne z objawioną i znanąmu „dobrą no-
winą”, doktryną Kościoła katolickiego, jego dotychczasową tradycją 
oraz zasadami wiary. 

Rodzić zatem, czy też każdy inny świadomy swojej roli wycho-
wawca to uczeń i naśladowca Jezusa Chrystusa, człowiek świadomy 
swej roli i sprawujący ją z należyta starannością i zaangażowaniem, 
dążący zawsze do doskonałości względem siebie i w tym co robi. To 
zawsze człowiek prawy i zawsze sprawiedliwy, cierpliwy i wyrozumia-
ły, uczciwy i otwarty na drugiego człowieka, służący temuż drugiemu 
człowiekowi, skromny i pokorny, zarazem radosny, a przy tym konse-
kwentny w swoich działaniach. Można by przypisywać rodzicowi jako 
wychowawcy, jak również każdemu dojrzałemu człowiekowi szereg 
cech, które w katalogu są pożądanymi ludzkimi cechami w ogóle. A 
przy tym stale poszukiwać prawdy, dążyć do doskonałości i pełni czło-
wieczeństwa to jego zadanie względem siebie i wychowanka czego 
wymaga sprawowana rola, o której mowa. 

Trzeba pamiętać, że wychowanie to wspólna droga osób – ro-
dziców i dziecka, wychowawców i wychowanków. Wówczas te ce-
chy, o których mowa urzeczywistniają się w młodym człowieku. 
Aby tak było musi wystąpić pełnia człowieczeństwa, komplementar-
na dojrzałość wychowawcy oraz świadomość roli, którą pełni. To 
sprawia, że wychowanie jest należycie realizowane. Sprawia ona, że 
proces wychowania podąża właściwym torem zaś wzorce, które są 
przekazywane młodym pokoleniom przyjmują żywe odzwierciedle-
nie w zachowaniu i postępowaniu wychowanków na każdym z eta-
pów ich złożonego i długotrwałego rozwoju i życia. Urzeczywistnio-
na rola wychowawcy, jako osoby niezwykle ważnej zatem to powo-
łanie do pełnienia posługi ludzkiej, a także i kościelnej. To kluczowa 
postać, w pełni autentyczna i konieczna w trudnej i wymagającej 
drodze wzrostu każdych młodych pokoleń, która proponuje wycho-
wankowi swym własnym postępowaniem i życiem wyłącznie opty-
malną, katolicką drogę życia, drogę prawdy i miłości, wolności, ale i 
odpowiedzialności temu towarzyszącej. 
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Na uwagę zasługuje również i wymaga podkreślenia fakt, że 
obok cech osobowych dojrzałej osoby wychowawcy ważne jest i 
pożądane posiadanie pewnego zasobu wiedzy pedagogicznej, której 
bez wątpienia ta rola wymaga, której pełnieniu zarazem ona sprzyja. 
Pomaga ona w sposób świadomy i lepszy przyczyniać się do po-
prawnego formowania dziecka, czynienia z niego lepszego człowie-
ka, chrześcijanina, katolika. Najważniejsze wydaje się jednak nie to, 
co w rzeczywistości umiesz, wiesz, potrafisz, ale to jakim jesteś 
człowiekiem wychowawco. Świadectwo życia Jezusowego i postę-
powanie zgodnie z jego nauką w zupełności wystarczy do pełnienia 
tej ważnej roli. Wiedza pedagogiczna bowiem jest ważna, ale nie 
najważniejsza. Jednakże permanentne poznawanie prawdy, dobra i 
piękna tego świata, a co za tym idzie doświadczenie i wiedza życio-
wa jest gwarantem dobrego sprawowania roli rodzica i każdego in-
nego wychowawcy. O jej posiadaniu świadczy pełnia człowieczeń-
stwa, który w takim rozumieniu jest osobą dojrzałą pod każdą posta-
cią, która tyczy człowieka ukształtowanego wielopłaszczyznowo, 
zarazem sprawia, że jest on osobą godną sprawowania swojej prze-
wodniej roli w wychowaniu względem dziecka, wypełniania powo-
łania, którym jest wychowanie nowego pokolenia. Jego osoba to 
żywe świadectwo wartości, które samym sobą, swym postępowa-
niem ukazuje osobie wychowanka, który jest nadzieją przyszłości. 
Młodzież jest bowiem nadzieją przyszłości, przyszłość ta zaś będzie 
właśnie taka, jakie dzieci i młodzieży wychowanie współcześnie. To 
stare powiedzenie, dotychczas zawsze sprawdzająca się zasada. 

 
Podsumowanie 
Wychowanie odgrywa olbrzymie znaczenie w życiu każdego 

człowieka zaś rodzice są w tym ujęciu kluczowymi jego realizatora-
mi względem swoich dzieci.Niezwykle ważne są w wychowaniu 
katolickim ich odpowiednie pożądane postawy rodzicielskie, ale 
także komunikacja, stanowiąca fundament relacji z dzieckiem. A 
przy tym naturalna, rodzinna i społeczna integracja jest esencją-
wspólnego i spójnego życia wszystkich ludzi, począwszy od osoby 
dziecka i rodziny, poprzez społeczeństwa i narody w ujęciu global-
nym. Od samego początku odpowiednie budowanie relacji rodzic – 
dziecko ma dalej swoje przełożenie na pożądane funkcjonowanie 
człowieka we współczesnym świecie pod każdą postacią jego funk-
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cjonowania osobowego czy grupowego i społecznego.Znaczny w 
tym udział świadomości wychowawczej osób dorosłych i ich dojrza-
łość, które sprawiają, że rodzic, czy też każdy inny wychowawcato 
odpowiedni człowiek na właściwym miejscu. Mimo wielu trudności 
i przeciwieństw w złożonym procesie wychowania daje to zarazem 
rękojmię właściwego wychowania, jakie niesie sobą wychowanie 
katolickie w założeniach i prawidłowej jego realizacji. 

 
Streszczenie: 
Wychowaniu człowieka przypisuje się bardzo duże znaczenie, 

przez co poświęca mu się wiele uwagi zarówno w teorii, jak i w 
praktyce. Z całą pewnością prawidłowa realizacja procesu wycho-
wania młodych pokoleń ma rangę najwyższej wagi. Dotychczasowa 
literatura pedagogiczna ukazuje nam szereg propozycji uprawiania 
pedagogii, które w swoich zamierzeniach podsuwają bardzo liczne 
zespoły metod wychowania oraz ukazują środki do osiągnięcia tego 
celu. Jedną z nich jest pedagogika katolicka niosąca propozycję wy-
chowania katolickiego. 

Proces wychowania jest z całą pewnością bardzo złożony, 
trudny i wymagający w realizacji, szczególnie w odniesieniu osób 
dorosłych, dojrzałych, odpowiedzialnych za wychowanie dzieci i 
młodzieży. Mimo to jest on stale podejmowany względem nowych 
pokoleń, zaś samo rodzicielstwo w tym rozumieniu staje się niezwy-
kłym darem i jednocześnie zadaniem stawianym w głównej mierze 
rodzicom, ale także wielu innym wychowawcom w praktycznej re-
alizacji względem dziecka, wychowanka. 

Rodzina i rodzice przy tym są czymś tak naturalnym, że trud-
no wyobrazić sobie bez nich życie ludzkie. To oni są pierwszymi i 
najważniejszymi wychowawcami i nauczycielami swego dziecka, 
dlatego rola, którą pełnią wymaga od nich nie tylko pożądanej świa-
domości wychowawczej, ale także wielkiego zaangażowania i troski 
podczas realizacji celów stawianych sobie w wychowaniu względem 
swoich dzieci. 

Kluczowe słowa: wychowanie katolickie, świadomość wy-
chowawcza, wychowawca, wychowanek, rodzic, dziecko, znaczenie 
rodzicielstwa. 
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Summary: 
The importance of parenthood in Catholic education 
A very important meaning is given to raising a man, which 

gives him a lot of attention both in theory and in practice. The correct 
implementation of the process of educating young generations is 
certainly of the highest importance. The current pedagogical litera-
ture shows us a number of proposals for pedagogy, which in their 
intentions suggest a large number of educational methods and show 
the means to achieve this goal. One of them is Catholic pedagogy 
that proposes Catholic education. 

The process of upbringing is certainly very complex, difficult and 
demanding in implementation, especially in relation to adults, mature 
people and those responsible for bringing up children and young people. 
Nevertheless, it is constantly being undertaken in relation to new gen-
erations, and parenthood itself in this sense becomes an extraordinary 
gift and at the same time a task placed primarily on parents, but also on 
many other teachers in practical implementation towards a child or a 
pupil. Family and parents are something so natural that it is difficult to 
imagine human life without them. They are the first and the most impor-
tant educators and teachers of their child, therefore the role they play 
requires from them not only the desired educational awareness, but also 
a great commitment and care during the implementation of the goals set 
for themselves in their children's upbringing. 

Key words: Catholic education, educational awareness, form 
teacher, pupil, parent, child, the importance of parenthood. 
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Jowita Berdzik 
 

Przemiany roli ojca na przestrzeni lat 
 

Wstęp 
Współczesna rodzina coraz rzadziej opiera się na prawnym, 

czy wymuszonym tradycją kontrakcie pomiędzy płciami przeciwny-
mi. W obecnym świecie często ma miejsce występowanie zjawiska 
nie formalizacji związków. Dużą rolę odgrywają uczucia. Popularne 
stały się także związki na tak zwaną „kocią łapę”, gdzie praktycznie 
związek nigdy nie zostaje sformalizowany. Normy religijne, czy też 
sugerowanie się tradycją nie wpływa dzisiaj na wybór modelu rodzi-
ny. Decydującą rolę odgrywa w tej sytuacji własny wybór. To wła-
śnie nim współcześni ludzie kierują się przy budowaniu relacji ro-
dzinnych. Na nasze decyzje wpływ mają globalne przemiany, wiążą-
ce się z większą indywidualizacją jednostki oraz niższym poziomem 
ich zależności od wspólnoty. Siła małżeństwa, prokreacja oraz 
kształt i skład rodziny są problematycznym, prywatnym wyborem 
jednostki, który coraz mniej jest determinowany przez społeczeństwo 
i tradycję. Obecnie znacznemu wydłużeniu ulega średnia długość 
życia człowieka, a co za tym idzie jednostka częściej wchodzi w 
związki. Istotne są także przemiany demograficzne, wskazujące na 
coraz późniejsze zakładanie własnych rodzin, coraz później też rodzą 
się dzieci. Znaczna grupa ludzi obserwując wokół siebie wzmożone 
zjawisko rozwodów, nie chce formalizować związków. Inni są zlęk-
nieni dzieleniem z kimś życia i mieszkania, rezygnują z zakładania 
rodziny, inni natomiast kładą nacisk na samorealizację. Te wszystkie 
czynniki wpływają na to, iż współcześnie występują różnorodne 
modele rodziny.  

Obecnie, wyróżniamy rodziny oparte na związkach formal-
nych, mimo tego iż zarówno kobieta, jak i mężczyzna pracują zawo-
dowo. Funkcjonują także również rodziny oparte wyłącznie na wię-
ziach nieformalnych. Możemy zauważyć także tzw. rodziny pa-
tchworkowe, gdzie małżeństwo po rozwodzie utrzymuje relacje z 
dotychczasowymi bliskimi, tworząc jednocześnie nową rodzinę, w 
której mogą pojawić się dzieci z kilku związków. W obecnych cza-
sach znacznie częściej mamy również do czynienia z rodzicami sa-
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motnie wychowującymi dzieci, którzy również tworzą odrębny mo-
del rodziny. Każda rodzina ma odrębny charakter, strukturę i wypra-
cowuje swoją indywidualną formę, na którą znaczny wpływ mają 
tworzący ją ludzie oraz warunki zewnętrzne1. 

 
Definicja dobrego ojca  
Podjęcie próby zdefiniowania pojęcia „dobrego ojca” jest nie-

zwykle trudna. Świat, w którym żyją współcześni mężczyźni wyma-
ga od nich znacznie więcej poświęceń i umiejętności niż rola ojca . 
Kumulacja ról społecznych i oczekiwania ze strony zawodowej i 
rodzinnej wzrastają. Mężczyzna pełniący rolę ojca znajduje się w 
szczególnie trudnej sytuacji. Z jednej strony oczekuje się od niego, 
by utrzymywał dom, z drugiej by był blisko związany z dziećmi, 
pomagał i wychowywał. Dobry ojciec to z pewnością taki, który jest 
obecny, w każdym momencie życia swojego dziecka.  

Dobry ojciec to ten, który umie wyłączyć komórkę podczas 
uroczystości szkolnej w przedszkolu czy szkole. I wreszcie dobry oj-
ciec to ten, któremu układa się życie zarówno na polu zawodowym, 
jak rodzinnym. To ten, który wie, że czasem ominie go ważne spotka-
nie w gronie najbliższych, bo będzie w delegacji. Mężczyzna będzie 
dobrym ojcem tylko wtedy, gdy ma oparcie w rodzinie, gdy jego sta-
rania by pogodzić pracę z życiem rodzinnym, wychowywaniem dzieci 
są docenione. Ponadto dobrym ojcem będzie tylko ten mężczyzna, dla 
którego dobro jego najbliższych jest sprawą priorytetową i znajduje się 
na pierwszym miejscu w jego hierarchii wartości2. 

 
Relacja ojciec - syn 
Współcześni ojcowie odgrywają znaczną rolę w wychowaniu 

dziecka. Jednakże warto zaznaczyć, iż inną wartość ma udział ojca w 
wychowaniu córek, a inne synów. Dziecko już od najmłodszych lat 
zapamiętuje wszystko, co dzieje się w jego środowisku. Chłopiec, 
mający kontakt z własnym ojcem w sposób nieświadomy przejmuje 
sposób jego bycia, reagowania czy też spojrzenia na świat. Pozytyw-

                                                 
1 http://psychologia.wieszjak.polki.pl/psychologia-

zwiazku/290849,Przemiany-wspolczesnej-rodziny.html, z dnia 11.12.2017r. 
2 D. Dyrda-Szymkowska, Dobry ojciec? to możliwe [w:] Bliżej Przed-

szkola, nr 2,2009, s. 22. 
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ne cechy emocjonalne, moralne czy też społeczne, którymi charakte-
ryzuje się ojciec często przejmuje syn. Mimo, iż na pewnych etapach 
swojego życia młody człowiek od nich odchodzi od tego modelu 
będzie umiał wrócić do niego i poradzić sobie z trudnościami.  

Niestety identycznie jest z cechami negatywnymi, które na 
podobnej zasadzie jak pozytywne są przejmowane przez dorastają-
cych synów. We współczesnych czasach można zaobserwować 
znaczną grupę nieszczęśliwych małżeństw, w których mężczyźni z 
pokolenia na pokolenie powielają wciąż te same błędy, które utrud-
niają utrzymanie związku. W sposób niewłaściwy dzielą obowiązki 
domowe czy niewłaściwie traktują swoje żony, co w negatywny 
sposób wpływa na dzieci i ich funkcjonowanie w przyszłości. Oczy-
wiście zawsze istnieje możliwość przełamania takiego schematu i 
podjęcie działań, by takich błędów nie popełniać ponownie.  

Kluczowym elementem w budowaniu więzi między ojcem a 
synem są ich wzajemne oczekiwania. Dzieci w wieku przedszkol-
nym i wczesnym wieku szkolnym chcą, by ich tatuś był w domu, by 
towarzyszył im w codziennych czynnościach, podczas uroczystości 
szkolnych czy wyjazdów rodzinnych. One po prostu potrzebują bez-
pośredniego kontaktu z ojcem. To ona pozwala na naturalną naukę 
męskości, wytrwałości, odwagi. Syn oczekuje od ojca potwierdzenia 
swojej wartości nie tylko w sytuacji osiągania sukcesów, ale także w 
przypadku porażek. Wraz z wiekiem oczekiwania synów wobec 
ojców zmieniają się.  

Dorastający chłopiec potrzebuje konstruktywnych rozwiązań 
nurtujących problemów, wspólnego analizowania. Podstawowym 
zadaniem ojca jest wychowanie młodego człowieka na dojrzałego i 
odpowiedzialnego mężczyznę. Jednakże nie może to nastąpić, gdy 
dziecko fizycznie i psychicznie nie odczuwa więzi z rodzicem, po-
nieważ opuścił on granice kraju. Ważne jest, by ojciec był blisko 
swojego syna, by potrafił mu pomóc, a także podnieść na duchu. 
Jego nieobecność zawsze prowadzi do poważnych następstw w roz-
woju psychoseksualnym syna na całe życie3. 

 

                                                 
3 S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży, Difin, Warszawa 2007, 

s. 130-135.  
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Relacja ojciec- córka 
Dziewczynki są z natury delikatne, wrażliwe i bardzo emocjo-

nalnie podchodzą do świata. Sprawia to iż, w szczególny sposób 
oczekują miłości i troski ze strony ojca. Istotne jest, by więź między 
córką a ojcem była silna, tak by dziewczynka miała poczucie bezpie-
czeństwa i zrozumienia. Przyglądając się kontaktom rodziców, dora-
stający młodzi ludzie uczą się zachowań i postaw w relacjach dam-
sko-męskich. Jest to ważne szczególnie w dorosłym życiu, gdzie 
związki budowane są w oparciu o naśladowanie relacji rodziców. 
Dziewczynki, które nigdy nie zaznały czułości ze strony ojca, mają 
często duże trudności w okresie dorastania z odpowiednim stosun-
kiem do mężczyzn. Córka, która na co dzień nie ma kontaktu z oj-
cem, niejednokrotnie szuka miłości u starszych mężczyzn, którzy to 
wykorzystują. W rzeczywistości czuje się ona bezwartościowa, gor-
sza od innych. Znaczenie ojca ujawnia się dopiero, gdy przestaje on 
wypełniać swoją rolę w rodzinie. Konsekwencje nieobecności ojca 
są równie dramatyczne dla córek, jak i dla synów. Zaburzone relacje, 
trudności w kontaktach damsko-męskich w życiu dorosłym oraz brak 
wzorca pełnienia roli ojca - to tylko niektóre skutki nieobecności 
ojca w życiu dzieci4. 

 
Nieobecność ojców w procesie wychowawczym dzieci 
Zauważa się wiele przyczyn i skutków braku ojca w procesie 

wychowania dziecka. Zjawisku temu zazwyczaj towarzyszy poczu-
cie braku męskiego wzorca, co z pewnością rzutuje na dalsze życie 
dziecka. Literatura przedmiotu zawiera liczne informacje odnośnie 
badań przeprowadzonych wśród dzieci pozbawionych ojca. Badania 
ukazują, że rozwój poznawczo-społeczny u owych dzieci ulega za-
hamowaniu w wielu sferach życia. W większości dzieci cechują się 
niska wrażliwością społeczną, słabo wykształconymi umiejętnościa-
mi funkcjonowania w społeczeństwie. W porównaniu z rówieśnika-
mi wychowującymi się przy udziale ojca, dzieci pozbawione kontak-
tu z tatą wyróżnia: 

- niska motywacja do osiągnięć; 
- zdecydowanie mniejsza tendencja do rywalizacji oraz rzad-

sze dążenie do osiągania perfekcji; 
                                                 

4 S. Kozak, Patologie…, op. cit., s. 133-136. 
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- mniejsza cierpliwość i odporność na negatywne bodźce; 
- wysoki poziom agresji; 
- wysokie skłonności depresyjne; 
- brak poczucia humoru i dystansu do swojej osoby; 
- brak empatii; 
- wysokie tendencje hipochondryczne i psychosomatyczne 

przejawiające się nadmiernym zainteresowaniem problemami wła-
snego zdrowia fizycznego i psychicznego; 

- skłonność do zaburzeń wegetatywnych w funkcjonowaniu 
licznych organizmów; 

- skłonność do zaburzeń w sferze seksualnej; 
- okazywanie wrogości w stosunku do rówieśników oraz osób 

dorosłych; 
- skłonność do zachowań dewiacyjnych; 
- gorsze wyniki w testach percepcyjno- motorycznych i 

sprawnościowych; 
- tendencja do idealizacji postaci ojca (dotyczy przypadków, w 

których ojciec jest czasowo nieobecny)5. 
 
Wieloaspektowość pojęcia ojcostwo 
Termin ojcostwo powstał około dziesięciu tysięcy lat temu. 

Obecnie jest rozważany w trzech aspektach: biologicznym, prawnym 
i duchowym.  

Aspekt biologiczny ojcostwa określany jest także mianem natu-
ralnego lub fizycznego. Pod względem chronologicznym jest pierw-
szym z możliwych elementów ojcostwa. Ojcem biologicznym jest męż-
czyzna, z którym po odbyciu stosunku cielesnego z matką doszło do 
zapłodnienia i następnie przyjścia na świat dziecka. Zdaniem Floriana 
Znanieckiego więź biologiczna uważana jest potocznie za wystarczającą 
postawę stosunku wychowawczego. Ponadto autor uważa, iż więź bio-
logiczna ojca z dzieckiem nie jest zawsze oczywista. Przedstawiciel płci 
męskiej posiada instynkt obronny słabszych osobników, który może 
ulec przekształceniu się w stosunek wychowawczy. Dzieje się tak w 
wyniku zaistnienia dwóch rzeczy: ustalenie ojcostwa oraz wyznaczenie 

                                                 
5 P. Kaszubska, Przyczyny i skutki braku udziału ojca w procesie wy-

chowania dziecka [w:] J. Zimny (red.) Ojcostwo powołanie czy zadanie?, 
Stalowa Wola 2013, s. 223-224 
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ojcu jego zobowiązań wobec rodziny. Każda dorosła osoba, która ce-
chuje się dojrzałością, powinna czuć się odpowiedzialna za dziecko, bez 
względu na to czy jest lub nie jego genetycznym potomkiem. Powinna 
również nie skupiać się na własnych ambicjach i interesach, lecz sku-
piać swą uwagę na problemach i potrzebach dorastającego, młodego 
człowieka.  

Aspekt prawny opiera się na ustaleniu komu prawnie przypi-
sana jest opieka nad dzieckiem. Zgodnie z prawem, ojcem jest ten, 
który jest mężem matki dziecka oraz co do którego zachodzi przewi-
dziane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym domniemanie ojcostwa 
biologicznego. Ponadto jeżeli matka dziecka nie pozostaje w związ-
ku małżeńskim lub jeżeli ojcostwo męża matki zostało zaprzeczone 
ojcem prawnym jest ten, który dziecko uznał lub co do którego za-
padł wyrok sądowy ustalający ojcostwo. Artykuł 62 kodeksu rodzin-
nego mówi o przypuszczeniach prawnych dotyczących ojcostwa 
małżeńskiego i skalda się z trzech paragrafów. Dziecko, które uro-
dziło się w czasie trwania związku małżeńskiego lub przed upływem 
trzystu dni przed jego rozwiązaniem lub unieważnieniem pochodzi 
od męża matki. W przypadku, gdy matka zawarła kolejne małżeń-
stwo (przed upływem trzystu dni od rozwodu) dziecko przypisywane 
jest już drugiemu mężowi. 

Aspekt duchowy ojcostwa, inaczej zwany personalistycznym 
wyrażany jest w osobowym spojrzeniu na człowieka. W rodzinie nie 
jest istotne osobowe spojrzenie na jej członków. Niezwykle ważna 
jest zasada: żyć nie tylko z drugą osobą, ale także dla drugiej osoby. 
Ponadto fundamentem aspektu duchowego jest osobowe postrzega-
nie każdego członka i traktowanie go z godnością. Relacje osobowe 
w rodzinie cechuje altruizm. W przypadku, gdy ojciec charakteryzuje 
się właśnie takim podejściem do spraw rodzinnych, jest ogromna 
szansa na zapewnienie dziecku prawidłowego rozwoju duchowego6. 

 
Przekształcenia roli ojca na przestrzeni dziejów 
Rozpatrując różne aspekty roli ojca należałoby zapoznać się z 

rolą ojca na przestrzeni dziejów. W tej kwestii istotne jest zaczerp-

                                                 
6 E. Cyran, Rola ojca w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego [w:] :] 

J. Zimny (red.) Ojcostwo powołanie czy zadanie?, Stalowa Wola 2013, s. 
205-208. 
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nięcie informacji odnośni zadań, jakie im przypisywano. W starożyt-
nej Grecji i Rzymie ojciec był głową rodziny i to właśnie jemu przy-
sługiwał przywilej bezwzględnego decydowania o losach swoich 
pociech. Ojciec miał prawo dać dziecku życie lub śmierć. Dopiero 
przyjęcie wiary chrześcijańskiej odebrało im prawo do decydowania 
o życiu oraz śmierci dzieci. Z pewnością można stwierdzić, iż męż-
czyzna w starożytnych czasach był właścicielem swojej żony i dzie-
ci. Był ich absolutnym panem, któremu nie można było się sprzeci-
wić. Jego wyroki i decyzje nie podlegały żadnej kontroli. Mężczyzna 
sprawował funkcje ojca, męża, przywódcy, kapłana. W starożytnej 
Sparcie po raz pierwszy doszło do częściowego rozdziału ojcostwa 
biologicznego i ojcostwa społecznego. Dzieci przestały podlegać 
władzy rodzicielskiej stały się własnością państwa.  

Na ojcu spoczywał obowiązek dobrego wychowania potom-
stwa na rzecz społeczeństwa. Dodatkowo czuwał nad właściwą i 
sumienną edukacją syna. Posiadał decydujący głos odnośnie doboru 
miejsca kształcenia, jak i wyboru nauczyciela dla swojego potom-
stwa. Jednakże poza dokonywaniem wyborów ojcowie nie sprawo-
wali żadnej opieki nad dziećmi. Mieli za zadanie rozstrzygnąć losy 
swoich dzieci, jednakże wykonaniem tych czynności zajmowały się 
inne osoby. Zarówno Rzymianie jak i Grecy bardzo mało czasu po-
święcali swojemu potomstwu. Zazwyczaj wyręczali ich w tym nie-
wolnicy. W średniowieczu również panował model rodziny zwany 
patriarchatem. Podobnie jak w starożytności to właśnie mąż-ojciec 
sprawował władzę w rodzinie i posiadał najwyższy autorytet. Taki 
model propagowany był w znacznym stopniu przez naukę Kościoła. 
Dodatkowo fakt, iż mężczyzna pracował zarobkowo i utrzymywał 
rodzinę oddziaływał równie silnie na umacnianie się owego modelu 
rodziny.  

Analogicznie do poprzednich wieków matka zajmowała się 
dziećmi i prowadzeniem domu, mężczyzna natomiast pochłonięty 
był pracą. Nie brał udziału w wychowaniu swojego potomstwa i w 
znaczący sposób odbiegał swą rolą od roli współczesnych ojców. W 
średniowieczu głównym zadaniem mężczyzny było spłodzenie dzie-
ci, pozostawienie po sobie testamentu orz przekazywanie władzy 
swojemu dziecku. W renesansie ojciec był symbolem stabilizacji 
rodziny jako instytucji. W owych czasach znaczący wpływ na rolę 
ojca miały reformy: katolicka oraz protestancka. Barok natomiast 
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zwany był złotym wiekiem ojcowskiej monarchii. Czas ten zapisał w 
historii obraz ojca jako życzliwego opiekuna, pogłębiającego własny 
autorytet dzięki silnym więziom emocjonalnym z pozostałymi 
członkami rodziny.  

Wielu ojców pragnęło otaczać swoje dzieci czułością i miło-
ścią, porównywalną z tą, którą otaczały matki. Kolejne stulecia przy-
niosły zmiany w obrazie postrzegania roli ojca. Przekształceniom 
uległ również ojcowski autorytet. Oświecenie, był to czas, w którym 
znacznym ograniczeniom uległy relacje ojca z rodziną spowodowane 
przemianami cywilizacyjnymi. Zatraceniu uległo partnerstwo pracy 
ojca i syna, ponieważ mężczyźni, kobiety i dzieci podjęli pracę w 
fabrykach, kopalniach lub innych zakładach pracy. Mężczyzna reali-
zował się w karierze zawodowej, a co za tym idzie stał się nieobecny 
w życiu rodzinnym. Znaczącą rolę w tzw. ognisku domowym pełniła 
kobieta, wypełniając tym samym wiele zadań i ról. Pozytywizm oraz 
okres międzywojenny był czasem nieustannej nieobecności ojca w 
domu, który był spowodowany niespokojną sytuacją na świecie. 
Więzi pomiędzy ojcem, a dziećmi uległy znacznemu ochłodzeniu. W 
przypadku, gdy ojcowie pozostawali w domu, pełnili rolę żywiciela 
rodziny.  

Punktem zwrotnym w przypadku analizy roli ojca był okres po 
II wojnie światowej. Z końcem wojny ojcowie wrócili do swoich 
domów i zostali włączeni w proces wychowawczy swoich pociech. 
Niezwykle trudne w tej sytuacji było uzyskanie autorytetu ojcow-
skiego, gdyż po długiej nieobecności byli niejako obcymi osobami 
dla dzieci. Działającym na niekorzyść budowania autorytetu ojcow-
skiego był również fakt, iż mężczyźni po powrocie z wojny nie po-
siadali pracy. Bardzo istotne w tej sytuacji było przystosowanie się 
do zmieniającego się świata wszystkich osób przynależnych do ro-
dziny. Było to trudnym zadaniem szczególnie dla ojców. Każdy 
mężczyzna zmuszony był sam pracować na podziw w oczach swoje-
go potomstwa włączając się tym samym z różną częstotliwością w 
wychowanie dzieci. Zmianom uległy również stosunki wewnątrzro-
dzinne, wewnątrz małżeńskie. Mężczyzna i kobieta stali się równi 



 

 54 

względem siebie, do dzieci odnosili się z szacunkiem licząc się z ich 
wyborami i decyzjami7. 

 
Współczesny obraz ojcostwa 
Być ojcem dzisiaj, kiedy mężczyzna nie jest jedynym żywicie-

lem i panem rodziny, jest pozornie trudniej. Ojcowanie nie może 
polegać na wydawaniu poleceń i krzyku. Żeby dobrze pełnić tę rolę, 
trzeba samemu być dojrzałym i posiadać autorytet dzięki własnej 
wartości. Równocześnie jednak ojciec jest przez to dzieciom bliższy 
i właśnie ta bliskość stanowi ułatwienie w ich usamodzielnianiu się. 
Obecność ojca w procesie wychowania dziecka jest niezwykle ważna 
i skutkuje w kolejnych latach dziecka. Maluch od razu wchodzi w 
taki sposób życia, jaki jest naturalny dla człowieka – w grupie spo-
łecznej. Przez ojca jego kontakt ze światem wzbogaca się, bo dziec-
ko jest kochane i samo kocha jeszcze jedną osobę, ale także dlatego, 
że widzi, iż rodzice się kochają. Widzi, że nie tylko ono się liczy na 
świecie. Ojciec jest istotny dla matki, matka dla ojca, ale to nie budzi 
zazdrości, bo oboje rodzice kochają dziecko. Widzi ono, że w grupie 
trzeba się liczyć ze wszystkimi jej członkami, nie można żyć tylko 
dla siebie. Tak więc być ojcem to od początku umieszczać dziecko 
we właściwym kontekście społecznym, stawiając większe wymaga-
nia niż kontakt z tylko jedną, bliską osobą8.  

Okazuje się, że maluchy pozbawione opieki ojcowskiej mają 
ukształtowane negatywne cechy osobowości, a przede wszystkim 
wykazują różnorodne zaburzenia związane z przystosowaniem do 
pełnienia ról społecznych: ucznia, kolegi, dziecka w rodzinie, pra-
cownika itd. Młodzi ludzie pozbawione opieki ojcowskiej przejawia-
ją np. w grupie rówieśniczej mniej dojrzałe formy zabawowe niż ich 
rówieśnicy przebywający stale z ojcami; mają opór w przystosowa-
niu się do wymagań panujących w grupie. Wyrażają one własne 
stany emocjonalne w sposób otwarcie wrogi. Nie uznają autorytetów, 
cechuje je mniejsza samodzielność i aktywność. Występując w ro-

                                                 
7 D. Jabłońska, Wczoraj i dziś - autorytet ojcowski a nawiązywanie rela-

cji z ojcem przez współczesną młodzież [w:] J. Zimny (red.), Rodzina po-
wołanie - zadania – zagrożenia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 
II w Lublinie, Stalowa Wola 2013, s. 608-610 

8 M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, Lublin 2008, s.18-25 
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lach wychowanków, nie potrafią sprostać stawianym obowiązkom i 
przeżywają często niepowodzenia w zdobywaniu wiedzy. Ojcostwo 
więc – dobre, mądre życiowo, oddziałujące w sposób dalekowzrocz-
nie przemyślany i odpowiedzialny – jest nie mniej wyczerpujące niż 
dobre macierzyństwo. Reasumując być współczesnym, dojrzałym 
ojcem – oznacza posiadać umiejętność poważnego przeorientowania 
swojego dotychczasowego życia, zdobyć się na wysiłek samokontro-
li i ciągłego czuwania nad tym, aby towarzysząc wzrostowi i rozwo-
jowi dziecka, nie zapomnieć o konieczności własnego wraz z nim 
dorastania9. 

 
Zakończenie 
Podsumowując, rodzice żyjący w XXI wieku są w niezwykle 

trudnej sytuacji. Różnorodnym ludzkim działaniom i decyzjom towa-
rzyszy poczucie niepewności i rozliczanie wątpliwości dotyczących 
wychowania naszych pociech i sposobów na zapewnienie im szczę-
ścia. Zastanawiamy się, wahamy, dzielimy włos na czworo. Wydaje 
nam się, że nie wiemy wystarczająco dużo, nie mamy wszystkich 
potrzebnych kwalifikacji, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność za 
kształtowanie charakteru innego człowieka – naszego dziecka. Ro-
dzice wychowując potomstwo obawiają się, że popełnią jakieś błędy, 
które na całe życie odcisną się piętnem na psychice młodych ludzi. 
Współczesna rodzina staje się w coraz to większym stopniu rodziną 
partnerską, tzn., że wszyscy jej członkowie mają mniej więcej równe 
prawa. W tego typu modelu rodziny stopniowo bywa eliminowane 
„stanowisko głowy domu” na rzecz ojca – bratniej duszy i ojca -
kolegi. Wraz z tym zanika również „zapotrzebowanie” na to, by 
mężczyzna był bardziej od matki wymagający, powinien zaś być 
zawsze od niej bardziej zrównoważony psychicznie, bo to jest jego 
„męski” obowiązek10.  

Należy podkreślić, iż współczesny mężczyzna, ojciec znajduje 
się w trudnej sytuacji: z jednej strony oczekuje się od niego, by 
utrzymywał dom, z drugiej zaś by był blisko związany z dziećmi, 
pomagał, a nawet uczestniczył w ich wychowaniu. Dobry rodzic to 

                                                 
9 J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic,Warszawa 1987, s. 42 
10 K. Pospiszyl, O miłości ojcowskiej, Instytut Wydawniczy Związków 

Zawodowych, Warszawa 1986, s.18. 
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taki, który jest obecny, gdy dziecko go potrzebuje. Dobry ojciec to 
ten, który potrafi znaleźć czas dla swojego dziecka w każdej sytuacji, 
odstawiając swoje sprawy na dalszy plan. I wreszcie dobry ojciec to 
ten, któremu układa się życie zarówno w pracy, jak i w rodzinie. 
Mężczyzna może być dobrym ojcem tylko wtedy, gdy ma wsparcie 
w bliskich. Ponadto istotne jest podjęcie starań, by pogodzić pracę z 
życiem rodzinnym oraz wychowywaniem dzieci11. 

 
Streszczenie: 
Podjęcie próby zdefiniowania pojęcia „dobrego ojca” jest nie-

zwykle trudne. Świat, w którym żyją współcześni mężczyźni wyma-
ga od nich znacznie więcej poświęceń i umiejętności niż rola ojca. 
Kumulacja ról społecznych i oczekiwania ze strony zawodowej i 
rodzinnej wzrastają. Mężczyzna pełniący rolę ojca znajduje się w 
szczególnie trudnej sytuacji. Z jednej strony oczekuje się od niego, 
by utrzymywał dom, z drugiej by był blisko związany z dziećmi, 
pomagał i wychowywał. Obecność ojca w procesie wychowania 
dziecka jest niezwykle ważna i skutkuje w kolejnych latach dziecka. 
Maluch od razu wchodzi w taki sposób życia, jaki jest naturalny dla 
człowieka – w grupie społecznej. Przez ojca jego kontakt ze światem 
wzbogaca się, bo dziecko jest kochane i samo kocha jeszcze jedną 
osobę, ale także dlatego, że widzi, iż rodzice się kochają. Widzi, że 
nie tylko ono się liczy na świecie. Ojciec jest istotny dla matki, mat-
ka dla ojca, ale to nie budzi zazdrości, bo oboje rodzice kochają 
dziecko. Widzi ono, że w grupie trzeba się liczyć ze wszystkimi jej 
członkami, nie można żyć tylko dla siebie. 

Słowa kluczowe: ojcostwo, ojciec, matka, rodzina, autorytet 
 
Summary: 
Transforming the role of the father over the years 
Making an attempt to define the concept of "a good father" is 

extremely difficult. The world in which modern men live today re-
quires from them much more sacrifice and skills than the role of the 
father. The accumulation of social roles and expectations from the 
professional and family side are increasing. A man acting as a father 

                                                 
11 D. Szymborska-Dyrda, Dobry ojciec? To możliwe!, „Bliżej przed-

szkola”, nr 2, 2009 
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is in a particularly difficult situation. On the one hand, he is expected 
to keep the house, on the other hand he would be closely related to 
the children, help and bring up. The presence of a father in the 
process of raising a child is extremely important and results in the 
subsequent years of the child. The toddler immediately enters in a 
way of life that is natural for a human being - in a social group. 
Through the father, his contact with the world is enriched, because 
the child is loved and he loves one more person, but also because he 
sees that the parents love each other. He sees that it is not only that 
matters in the world. The father is important for the mother, mother 
for the father, but it does not arouse jealousy, because both parents 
love the child. She sees that in the group one has to reckon with all 
its members, one can not live only for oneself. 

Keywords: fatherhood, father, mother, family, authority 
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Wiesław Setlak 

 
Fenomen ojcostwa. Wybrane aspekty 

 
Wstęp 
Ojcostwo jest fundamentalnym atrybutem osoby nazywanej 

ojcem. To rozumienie jest właściwe wszystkim większym kulturom, 
zmianom natomiast – najczęściej uwarunkowanym specyfiką kultu-
rową danego czasu historycznego – podlega formuła ojcostwa. Z 
tego też względu fenomen ojcostwa może być i jest badany przez 
różne dyscypliny nauki. Najszerszą interpretację daje perspektywa 
kulturologiczna. Ojcostwem zajmują się historycy, teologowie i reli-
gioznawcy, przedstawiciele psychologii, socjologii, pedagogiki, 
prawoznawcy. Ojciec jest też postacią (figurą) archetypową, mitycz-
ną, znajdującą odzwierciedlenie w sztukach pięknych i literaturze. W 
niniejszym artykule zajmę się kilkoma najważniejszymi aspektami 
postrzegania fenomenu oraz instytucji ojcostwa w cywilizacji wyro-
słej z dziedzictwa Rzymu, Grecji, Judei. 

 
Aspekt kulturowy: ojciec i ojcostwo 
Psycholog Józef Kozielecki napisał ongiś, „że człowiek jest 

układem znacznie bardziej skomplikowanym i zawiłym, niż wynika 
to z mądrości obiegowej i niezliczonych teorii zbyt pewnych siebie 
uczonych”1. Podobnie jest w przypadku człowieka-ojca; to fenomen 
wielofunkcyjny, co oznacza transfer poza jego tradycyjną rolę 
„przywódcy” rodziny (nawet w paradygmacie patrymonialnym)2, 

                                                 
1 J. Kozielecki, O człowieku wielowymiarowym, Państwowe Wydawnic-

two Naukowe, Warszawa 1988, s.88. 
2 Socjologia definiuje przywództwo najczęściej w przestrzeni władzy i 

skupia na relacji podporządkowanie-decydowanie. Znajduje to odzwiercie-
dlenie w modelu rodziny patriarchalnej, gdzie grupą podporządkowaną ojcu 
są członkowie rodziny, przede wszystkim dzieci, często też małżonka. M. J. 
Śmiałek, Władza ojcowska w świetle przywództwa, [w:] Postawy rodziciel-
skie współczesnych ojców, red. M. Kujawska, L. Huber, Wyższa Szkoła 
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań 2010, s. 124. 
Charakterystyczne dla socjologii jest ujmowanie przywództwa jako sposobu 
„sprawowania legitymizowanej władzy, egzekwowania należnego posłu-
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dlatego też interpretacja ojcostwa jest najpełniejsza w  najszerszym, 
bo kulturowym kontekście. Ojcostwo jest kategorią wynikającą z 
samej ontologicznej istoty ojca, której można poszukiwać w hory-
zoncie: Bóg Ojciec (Pater noster) – pierwszy rodzic Adam – repre-
zentacje, które nazwałbym „odzwierciedlającymi” bądź wtórnymi. 
Zacznijmy od ojcostwa archetypalnego. 

Słowo „archetyp” pochodzi od greckiego archétypon i oznacza 
„pierwowzór, prototyp”3. WSłowniku terminów literackich archetyp 
jest definiowany jako pojęcie psychologiczne wprowadzone przez C. 
G. Junga; prastary wzorzec wchodzący w obręb zbiorowej nieświa-
domości, istniejący odwiecznie w umysłowości ludzkiej, określający 
wyobrażenia o świecie, przeżycia religijne, zachowania, będący re-
prezentacją koniecznej psychologicznie reakcji na pewne typowe 
sytuacje. Świadomość nie może nigdy dotrzeć do archetypu jako 
takiego, dostępne są tylko jego obiektywizacje i konkretyzacje. Ar-
chetypy utrwalone głęboko w psychice ludzkiej ujawniają się w róż-
nych dziedzinach wiedzy i działalności. Sam archetyp jest niezmien-
ny, nie podlega przemianom historycznym, jego aktualizacjami są 
symbole i obrazy archetypowe, kształtujące się w różnych dziedzi-
nach działalności ludzkiej […]4. 

W kontekście powyższej definicji należy wskazać, że termin 
„archetyp ojca” jest z pewnością uzasadniony, ponieważ funkcjonuje 
w kulturze w sposób wyrazisty i raczej jednoznacznie określony 
pomimo różnych możliwości jego interpretowania. Natomiast w 
odniesieniu do ojcostwa rozumianego jako modus „bycia ojcem”, 
rzecz jest bardziej skomplikowana. Ostrożność badawcza nakazuje 
raczej powściągliwość w używaniu terminu „archetyp ojcostwa”, 
jakkolwiek w komunikacji potocznej, poza dyskursem naukowym, 
wydaje się owo pojęcie znajdować rację bytu. 

                                                                                                        
szeństwa i wywierania nacisku na jednostki i grupy wchodzące w skład 
danej zbiorowości społecznej”. K. Olechicki, P. Załęcki, Słownik socjolo-
giczny, Wydawnictwo Garffiti, Toruń 2004, s. 169. 

3 J. Tokarski (red.), Słownik wyrazów obcych, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1980, s. 45. 

4 M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, Archetyp, [w:] Słownik terminów 
literackich, red. J. Sławiński, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-
Gdańsk-Łódź 1989, s. 39-40. 
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Nie można zaprzeczać tezie, że osoba ojca ma wpływ na repre-
zentację ojcostwa. Widać to na przykładzie ojca – wychowawcy, który 
w naszej kulturze odbierany jest jako osoba ważniejsza dla rozwoju 
moralnego dziecka aniżeli osoba nauczyciela. To ojciec w większej 
mierze niż wychowawca spoza systemu rodzimego przyczynia się do 
uformowania sfery, którą Sigismund Freud nazwał „super ego”. Trud-
no jest zgodzić się z psychoanalityczną koncepcją ojcostwa zbudowa-
ną na Freudowskiej psychoanalizie, wszelako należy przyznać jej 
twórcy słuszność, gdy dowodzi, że super ego (kategoria spowinowa-
cona trochę z chrześcijańskim pojęciem „sumienia”) powstaje w dro-
dze identyfikacji, czyli wytworzenia „własnego idealnego obrazu na 
podstawie rzutowania do wewnątrz sylwetki psychicznej ludzi prze-
bywających w otoczeniu dziecka i cieszących się u niego autoryte-
tem”5. Osobą wiodącą w otoczeniu dziecka jest ojciec – to jego portret 
psychiczny dziecko interioryzuje (uwewnętrznia)6, to jego wartości 
zazwyczaj internalizuje, czyli włącza do swojego systemu wartości w 
przebiegu rozwoju filo- i ontogenetycznego. Wartości konstytuujące 
antroposferę dziecka i sprzyjające kształtowaniu się u niego orientacji 
aksjocentrycznej aprobowanej w określonych warunkach kulturo-
wych, należy jednak rozumieć jako emanacje nie tyle ojca sensu 
stricto (biologicznego i formalnego), co raczej osoby ojca (w znacze-
niu personalistycznym), a idąc dalej – „promieniowania” ojcostwa 
jako zbioru kulturowo wyznaczonych i mieszczących się w określo-
nym wzorze atrybutów ojca. 

                                                 
5 K. Pospiszyl, Ojciec a rozwój dziecka, Wydawnictwo „Wiedza Po-

wszechna”, Warszawa 1980, s. 16. Bycia ojcowskim autorytetem nie wy-
klucza to, że, jak zauważa Erich Fromm, „we wszystkich społecznościach 
patriarchalnych stosunek syna do ojca jest stosunkiem uległości, ale z dru-
giej strony stosunkiem buntu, a to zawiera w sobie trwały element rozkładu 
[…] podczas gdy matka reprezentuje naturę i bezwarunkową miłość, ojciec 
wyobraża abstrakcję, sumienie, obowiązek, prawo i hierarchię”. E. Fromm, 
Szkice z psychologii religii, tłum. J. Prokopiuk, Wydawnictwo „Książka i 
Wiedza”, Warszawa 1966, s. 51. 

6 W stosunkach między człowiekiem a światem go otaczającym zarów-
no zachowanie się materialne, jak i werbalne może dokonywać się za po-
mocą reprezentacji wewnętrznej, czyli ulegać procesowi interioryzacji. T. 
Tomaszewski, Spór o świadomość, [w:] Psychologia, red. T. Tomaszewski, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979, s. 193. 
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Z powyższego można wyprowadzić wniosek, że semantyczna re-
lacja pomiędzy pojęciami „ojciec” i „ojcostwo” nie oznacza z pewno-
ścią stosunku synonimii. Termin „ojciec” opisuje wszak pewien stan, 
fakt bycia ojcem. Natomiast pojęcie „ojcostwa” funkcjonuje w znacznie 
szerszym polu znaczeniowym, albowiem odnosi się do określonych 
czynności, które podejmują mężczyźni jako chociażby współorganizato-
rzy działań o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, osoby starające 
się o zagwarantowanie rodzinie odpowiednich warunków materialnych, 
przygotowanie dzieci do udziału w kulturze i życiu społecznym, zdoby-
cie wykształcenia i ukształtowanie trwałych wartości moralnych, etycz-
nych czy religijnych etc.Tak więc istnieją powody, aby w dyskursie 
naukowym oddzielać. 

Ojca od ojcostwa w sposób klarowny oraz merytorycznie uza-
sadniony. Wśród zajmujących się tą problematyką można wyróżnić 
badaczy, którzy analizują ojcostwo, biorąc pod uwagę całe życie 
mężczyzny. Jacek Pulikowski wskazuje etapy dochodzenia do ojco-
stwa i pełnienia roli ojca: 

− samowychowanie siebie do pełnienia roli ojca, 
− wybór żony – matki swoich dzieci, 
− stworzenie warunków do przyjęcia dziecka, 
− zaplanowanie poczęcia oraz udział w poczęciu, 
− towarzyszenie w rozwoju dziecka do przodu a także udział w 

porodzie, 
− udział w wychowaniu dziecka, uczenie go rozumienia świa-

ta, wprowadzenie w świat w dorosłych, wprowadzenie do domu 
zasad dających poczucie bezpieczeństwa i stabilności, 

− przewodzenie rodzinie aż do wyjścia dziecka z domu7. 
Wymienione powyżej cechy charakterystyczne dochodzenia 

do ojcostwa można pojmować jako postulaty czy zadania, którym 
współczesny ojciec nie potrafi nieraz podołać. Przyczyną jest brak 
wzoru ojcostwa porównywalnego z tym, którego dostarczał trady-
cyjny model ojca. Procesy cywilizacyjne, przede wszystkim sekula-

                                                 
7 Ł. Bartosiak, Postawy ojcowskie w środowisku wiejskim, Wydawnic-

twa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 19; Także por. J. 
Pulikowski, Warto być ojcem, Instytut Wydawniczy Jerozolima, Poznań 
1998, s. 40-42. 
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ryzacja, nie tylko zdegradowały utrwalone w judeochrześcijańskiej 
wzory ojcostwa, ile pomniejszyły przestrzeń ich funkcjonowania. 
Liczba mnoga „wzory” sugeruje, że mogło ich być wiele, tymczasem 
o wielości można mówić tylko w analitycznie wyrafinowanym dys-
kursie. W rozumieniu „zdroworozsądkowym” będą to jednak dwa 
współpracujące ze sobą wzory ojcostwa: duchowy oraz materialno-
duchowy, uosobione w postawie ojca-założyciela rodziny, dawcy 
życia, przewodnika dla żony i dzieci8. 

Kryzys ojcostwa a kryzys ojca, ściślej – roli ojca we współ-
czesnej rodzinie uwikłanej w świat coraz bardziej powolny magmo-
idalnej, chaotycznej ideologii ponowoczesności – oto układ, w któ-
rym trudno jest określić przyczynę i skutek, czyli prostą determini-
styczną relację. Możemy zatem pytać, czy za kryzys ojcostwa odpo-
wiada marginalizacja funkcji, a tym samym znaczenia ojca w rodzi-
nie, albo upatrywać znamion kryzysu autorytetu i miejsca ojca w 
rodzinie niemożnością ustalenia, czym ojcostwo być powinno, co w 
zasadzie sprowadza się do nieistnienia propozycji o randze modelu. 

Współczesny kryzys ojcostwa w naszej codziennej kulturze to 
nie tylko często spotykany deficyt wpływu ojca w procesie rozwoju 
dzieci. Polega on również na coraz powszechniej akceptowanym 
stwierdzeniu, że ojciec nie jest koniecznie potrzebny dzieciom, a 
nawet jest lepiej, gdy go nie ma. Postrzegany w domu jako „kochana 
ciocia” nie jest tym samym traktowany jako osoba znacząca i nie-
odzowna dla istnienia wspólnoty rodzinnej. Może być przydatny 
jakiś czas lub czasami jego obecność może być traktowana jako wy-
godna, nawet-pożądana, zwłaszcza jeśli nie przeszkadza i jest uży-
teczny, jeśli spełnia oczekiwania obecnych w rodzinie kobiet, ale nie 
jest konieczny i bezwarunkowo doceniany. Przydaje się więc jako 

                                                 
8 Widoczny na dzisiejszej kultury kryzys męskości ujawnia się miedzy 

innymi na niejednoznaczności ojcostwa.. należy zgodzić się z rozpoznaniem 
Teresy B. Chmiel, która pisze: „zagubiona, rozmyta, niejednoznacznie zde-
finiowana, niepełna (dzielona z matką) tożsamość ojca nierozerwalnie po-
wiązana jest z kryzysem męskości widocznym we współczesnej kulturze”. 
T. B. Chmiel, Kastrowane ojcostwo? W poszukiwaniu tożsamości współcze-
snego ojca, [w:] Współczesne ojcostwo. Konteksty kulturowe, pedagogiczne 
i prawne, red. E. Ogrodzka-Mazur, G. Błahut, T. B. Chmiel, Wydawnictwo 
„Adam Marszałek”, Toruń 2016, s. 25. 
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uzupełnienie matki, ale równie dobrze może go zastąpić „instytucja” 
babci, przedszkole, sprzęt elektrotechniczny, sąsiad o „złotych rącz-
kach”. Często jest przez dziecko „oswajany” określeniem „stary” 
(wypowiadanym dobrotliwie lub z pogardą) albo traktowany jak 
starszy kumpel. W mass mediach i literaturze, która pretenduje do 
bycia naukową, spotykamy poglądy o wyższości wychowania bez 
ojca, o tym, jak łatwo i przyjemnie przebiega to wychowanie, jakie 
profity czerpie z niego matka i dziecko. Badania empiryczne zmie-
rzają do zweryfikowania hipotez potwierdzających pozytywny 
wpływ braku ojca na rozwój dziecka (np. większa samodzielność)9. 

Przytoczona obszerna wypowiedź nie wyczerpuje katalogu 
przejawów kryzysu ojcostwa we współczesnej kulturze. Socjokultu-
rowa sytuacja ojca i ojcostwa jest wyjątkowo trudna. Trudno jest 
bowiem, rzecz rozważając z perspektywy relacji rodzinnych, wyod-
rębnić to, co przynależy do matki, i to, co tradycyjnie dane jest ojcu. 
Formuła ojcostwa zmierza ku dezintegracji jego obrazu i nie do każ-
dej sytuacji kulturowej można odnosić skądinąd budującą wypo-
wiedź francuskiego uczonego Daniela Roche: „Uśmiech Dziewicy-
Matki do Dzieciątka-Boga, pełen wyrazu temat wspaniale wyekspo-
nowany przez klasyczne malarstwo, przesłonił jednak uśmiech ojca, 
zdolny przyciągnąć uwagę dziecka i wzbudzać wzajemne uczucia i 
doznania. […] sam ojciec, z racji funkcji pośrednika, jest czynnikiem 
właściwej interakcji, zachodzącej miedzy światem zewnętrznym a 
dzieckiem”10. Czy tak było zawsze w dziejach człowieka. Czas na 
krótką retrospektywę. 

 
Ojcostwo w przestrzeni dziejów 
Za swoisty „znak czasu” można uważać fakt, że dzisiejszy 

„system pokrewieństwa” charakteryzuje się widocznym feminocen-
tryzmem. W życiu duchowym i rodzinnym dominują kobiety. Ba-

                                                 
9 D. Kornas-Biela, Współczesny kryzys ojcostwa, [w:] Oblicza ojcostwa, 

red. D. Kornas-Biela, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Lublin 2001, s. 179. 

10 D. Roche, Nasz współczesny, [w:] Historia ojców i ojcostwa, red. J. 
Delumeau, D. Roche, tłum. J. Radożycki, M. Paloetti-Radożycka, Oficyna 
Wydawnicza VOLUMEN i Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, War-
szawa 1995, s. 421. 
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daczka dziedziny Agata Stanisz wskazuje na trzy główne symptomy 
degradacji znaczenia ojcostwa w życiu rodziny: 

− z jednej strony ojcostwo posiada wybitnie kulturowy charak-
ter, stanowiąc coś, czego mężczyzna musi się nauczyć, z drugiej zaś, 
współcześnie, podlega ono procesowi biologizacji, 

− w relacji do ojcostwa charakterystyczne są dwa procesy: in-
fantylizacja oraz inwalidyzacja; 

− ojciec pozbawiony jest sprawczości: jest bardziej symbolicz-
ny niż obecny11. 

Proces, który, który doprowadził w drugiej połowie XX wieku do 
radykalnych przemian w formule tradycyjnego ojcostwa, trwał około 
2,5 tys. lat. W starożytnym Rzymie władza ojcowska (Patria potestas) 
była co do swej istoty dożywotnia. Nie wygasała z chwilą osiągnięcia 
dojrzałości czy gospodarczego usamodzielnienia dziecka. Była to wła-
dza nadzwyczaj silna, będąca w zasadzie pełnym, jednolitym władz-
twem, bardzo wolno ulegającym ograniczeniom. Świeckie prawo w 
treść Patria potestas nie ingerowało przez wiele stuleci12. 

Rzymskie prawo rodzinne określało stosunek do ojcostwa 
przez całe średniowiecze. Wywiedziona z jego ducha i litery norma 
sankcjonująca małżeństwo zakładała, że współmałżonek (i tylko on) 
jest ojcem. To z tamtej epoki pochodzi sentencja autorstwa prawo-
znawcy Pawła: pater isest, quemiustaenuptiae demonstrant (ojcem 
jest ten, na kogo wskazuje prawowite małżeństwo). Reguła ta akcen-
tuje fakt, że dziecko rodzi się we wspólnocie domowej. Zatem wła-
śnie dlatego mężczyzna się żeni – musi bowiem „mieć prawowite 
dzieci ze związku ze swoją współmałżonką, dlatego że wtedy jest 

                                                 
11 A. Satnisz, Ojcostwo w kontekście badań nad pokrewieństwem. Per-

spektywa antropologiczna, [w:] Postawy rodzicielskie współczesnych ojców, 
red. M. Kujawska, L. Huber, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i 
Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań 2010, s. 91. Autorka wywodzi swoje 
wnioski zbadań empirycznych, do udziału w których zgłaszało się zdecy-
dowanie więcej kobiet niż mężczyzn, co jej zdaniem jest ipsa per se argu-
mentem przemawiającym za tezą o feminocentryzmie w dzisiejszej kulturze 
rodzinnej. Ibidem. 

12 W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1994, s. 178-179. 
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zawsze głową swego domu, że mężczyznę żonatego prawo uznaje za 
ojca dziecka, które mu urodzi jego żona”13. 

W epoce renesansu ojciec nie kojarzy się już z feudalnym 
władcą, ojcostwo przestaje przypominać despotię legitymizowaną 
przez prawo i obyczaj. Obraz ojca łagodnieje w optyce rodzącego się 
humanizmu. Tak przynajmniej wynika z rozlicznych świadectw 
prywatnych, jak dzienniki, pamiętniki, epistolografia czy dzieła ów-
czesnych pisarzy i mędrców. Mamy więc ojca bardziej oświeconego 
aniżeli w wiekach średnich, reprezentowane przezeń ojcostwo od-
znacza się większą odpowiedzialnością za rodzinę, a nawet czuło-
ścią14. W dobie odrodzenia nie pojawiają się jeszcze symptomy zna-
czących zagrożeń dla tradycyjnego, uformowanego pod wpływem 
myśli chrześcijańskiej modelu ojcostwa, ponadto wykazuje on ade-
kwatność w stosunku do powszechnych wyobrażeń i oczekiwań. 

Sile ojcostwa w owym czasie sprzyja niska bezżenność w całej 
chrześcijańskiej Europie. Celibat jest zastrzeżony wyłącznie dla osób 
duchownych. Nie spotyka się jeszcze argumentów, jakoby małżeń-
stwo miałoby zależeć od zdrowia mężczyzny i warunkować jego 
zdolność do sprawowania pełnowartościowego ojcostwa. Przeciwnie 
– „w literaturze medycznej renesansu i okresu klasycyzmu trudno 
znaleźć wzmiankę na temat tego, że ojcowie, którzy mają jakąś 
ułomność i niedorozwój, mogą przekazać swoje fizyczne i umysłowe 
upośledzenie swemu potomstwu”15. 

Po Soborze Trydenckim (1545-1563) dochodzi do zjawiska 
bezprecedensowego w dziejach ojcostwa. Otóż pojawia się w dojrza-
łej formule kategoria „ojcostwa duchowego”, która wcześniej nie 
miała dostatecznego ugruntowania w doktrynie i nauczaniu Kościoła. 

                                                 
13 J. Mulliez, Desygnacja ojca, [w:] Historia ojców i ojcostwa, red. J. 

Delumeau, D. Roche, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN i Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995, s. 30-32. 

14 S. Melchior-Bonnet, Od Gersona do Montaigne’a, [w:] Historia oj-
ców i ojcostwa, red. J. Delumeau, D. Roche, Oficyna Wydawnicza VOLU-
MEN i Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995, s. 67. 

15 A. Molinier, Uwieczniać i płodzić, [w:] Historia ojców i ojcostwa, 
red. J. Delumeau, D. Roche, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN i Wydaw-
nictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995, s. 80. 
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Jest to również swoisty „awans” kapłana na „lekarza dusz” i 
nauczyciela; kapłan staje się czymś więcej niż spowiednikiem, jest 
tym, który uczy, zachęca, ostrzega, przypomina obowiązki i zakazy, 
sędzią, który rozpoznaje „stany duszy”, ocenia skruchę i mocne po-
stanowienie poprawy, i w końcu medykiem, przepisującym lekar-
stwa z poszanowaniem „dróg” każdego16. Ojcostwo, które dąży do 
upodobnienia się do Boga – usque ad similitudinem divinam– pisał 
już święty Albert Wielki […] ojcostwo wyraża się także w postawie 
przepełnionej dobrocią, cierpliwością i współczuciem zalecanymi nie 
tylko przez Franciszka Salezego. Jest to sposób pobudzania do wy-
znawania i wysłuchiwania grzechów, w szczególności „wstydli-
wych”, zachowania się bez brutalności i wzgardy w stosunku do 
ludzi bojaźliwych, „wahających się, tych, którzy są nazbyt wystra-
szeni i których gryzie sumienie (Instructionsaux confesseurs – Rady 
dla spowiedników). Św. Franciszek, jak zeznaje świadek w procesie 
kanonizacyjnym „przyjmuje swoich penitentów już to płacząc, już to 
pocieszając, jak ojciec z sercem pełnym miłosierdzia”17. 

W wieku tzw. oświecenia ojcostwo, podobnie jak małżeństwo 
„opiera się na wolności jednostki i jej prawnym wyrazie: na woli 
uznania się za małżonka i pozostania nim”18. Ojcostwo realizowane 
w ramach cywilnoprawnej umowy małżeństwa staje się instytucją 
wyłączoną z porządku sakralnego. Jednocześnie w wieku XIX i XX 
postępuje „prywatyzacja” tej instytucji, zdominowanej przez ideolo-

                                                 
16 Święty Antoni doradzał, aby spowiednik pytał nie tylko o grzechy 

śmiertelne, ale i okoliczności, w których były one popełnione; te bowiem 
mogą być obciążające albo łagodzące. J. Delumeau, Wyznanie i przebacze-
nie. Historia spowiedzi, tłum. M. Ochab, Oficyna Wydawnicza MARA-
BUT, Gdańsk 1997, s. 67. 

17 O. Robert, Nosić imię Boga, [w:] Historia ojców i ojcostwa, red. J. 
Delumeau, D. Roche, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN i Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995, s. 143-144. 

18 J. Mulliez, Wola człowieka[w:] Historia ojców i ojcostwa, red. J. De-
lumeau, D. Roche, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN i Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995, s. 283. Według pierwszego pro-
jektu kodeksu cywilnego rewolucyjnego Konwentu „małżeństwo jest ugo-
dą, przez którą mężczyzna i kobieta zobowiązują się pod odpowiedzialno-
ścią prawną, żywić i wychowywać dzieci, które mogą narodzić się z ich 
związku”. Ibidem. 
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gie obce tradycji chrześcijańskiej – wspomniany wcześniej femino-
centryzm i powiązany z nim w pewnym sensie genderyzm. Tenden-
cje te są pokłosiem liberalizmu zbudowanego na błędzie antropolo-
gicznym, to jest przekonaniu, że człowiek jest wolny dzięki samemu 
sobie. Ze sprzeciwu wobec takiego ujęcia istoty ludzkiej wyrastają 
przede wszystkim: filozofia personalistyczna i zmagająca się z czyn-
nikami dekonstruującymi tradycyjną formułę ojcostwa – pedagogia 
ojcostwa. 

 
Ojcostwo w naukach społecznych 
Badania pedagogiczne nad istotą bycia ojcem, jego znacze-

niem dla właściwego wychowania dzieci i funkcjami pełnionymi 
przez niego w rodzinie, dają szczególnie wartościowe wyniki na 
gruncie pedagogiki fenomenologicznej19. Z perspektywy nauk o 
wychowaniu wyodrębnia się różne etapy, zależnie od preferencji 
badawczych. Przekonujący „ciąg” etapów dojrzewania osoby do 
ojcostwa podaje Czesław Walesa. Autor wyróżnia następujące 
składniki tego trudnego i wymagającego nieraz zdolności do trans-
gresji procesu: 

− ukształtowanie wrażliwości na dziecko; na jego potrzeby, 
dążenia i możliwości rozwojowe; 

− formowanie wiedzy o rozwoju dziecka: o charakterystycz-
nych dla niego okresach zmian rozwojowych, uwarunkowaniach 
tych zmian i dostosowania własnych ojcowskich umiejętności do 
potrzeb rozwojowych dziecka; nabywanie sposobów uaktywniania 
zdolności i motywacji własnych oraz dziecka, celem zdobycia ade-
kwatnej informacji oraz doświadczenia potrzebnych w procesie wy-
chowania rodzinnego; 

                                                 
19 M. W. Poznańska, Ojciec. Ojcostwo i rola ojca w wychowaniu, [w:] 

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. 3, Wydawnictwo 
Akademickie „Żak”, Warszawa 2004, s. 804. Należy podkreślić, że wśród 
wielu teorii psychologicznych najmocniejszy akcent na rolę ojca w kształ-
towaniu osobowości dziecka kładzie psychoanaliza i koncepcje funkcjonu-
jące w obszarze szeroko rozumianej teorii uczenia. Ibidem. 
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− rosnące i jakościowo coraz bogatsze zaangażowanie ojca i 
jego odpowiedzialność wobec swego dziecka20. 

Według Józefa Augustyna, istota ojcostwa sprowadza się do 
gotowości ofiarowania siebie w posłudze dzieciom, która realizuje 
się bardziej poprzez przyjacielskie i partnerskie towarzyszenie niż 
sprawowanie nadnad nimi władzy. I chociaż opieka, wychowanie i 
władza ojca w miarę rozwoju dziecka stopniowo wygasają, ojcostwo 
nadal pozostaje w mocy21. Należy podkreślić, że nieprzemijalność 
ojcostwa znajduje większą rękojmię w tradycyjnej niż liberalnej 
formule ojcostwa. 

W socjologicznym podejściu do roli ojca spotyka się przeważ-
nie normatywne wymogi tej roli traktowanej jako wzór zachowania 
oczekiwanego od jednostki o określonej pozycji. Formułowanie za-
kresu oczekiwań zależy od wielu czynników, na przykład od zakresu 
opieki gwarantowanej przez państwo, także od rozwoju form insty-
tucjonalnej i profesjonalnej opieki. Z wielu badań wynika, że we 
współczesnych rodzinach realizowane są różne typy ról ojca; w 
związku z tym najczęściej spotykane typologie postaw ojcowskich 
bazują na kryterium relacji z dzieckiem. Przykładem może być taka 
oto klasyfikacja postaw ojca: 

− niezainteresowany i niedostępny ojciec z powodu częstej 
nieobecności w domu, 

− ojciec tradycyjny, który w domu spędza niemało czasu, za to 
w niewielkim stopniu pomaga w codziennej opiece, przedkładając 
zabawę z dzieckiem nad czynności jego zdaniem przypadające ko-
biecie z natury rzeczy, 

− ojciec nazywany „dobrym ojcem”, czyli taki, który, według 
obecnych w domowej wspólnocie kobiet, bierze aktywny udział w 
opiece podstawowej, także chętnie pomaga swojej żonie we wszyst-
kich zajęciach, 

                                                 
20 C. Walesa, Rola ojca w psychicznym rozwoju dziecka. Studium psy-

chologiczne, [w:] Oblicza ojcostwa, red. D. Kornas-Biela, Wydawnictwo 
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001, s. 313-314. 

21 J. Augustyn SJ, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Wydaw-
nictwo WAM, Kraków 2003, s. 265. 
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− ojciec nietradycyjny, który nadzwyczaj aktywnie partycypuje 
w podziale ról rodzinnych, a obowiązki opiekuńcze z matką dziecka 
dzieli z własnej inicjatywy22. 

W psychologicznym podejściu do kwestii uczestnictwa ojca w 
wychowaniu zakłada się, że miłość ojcowska jest inna aniżeli miłość 
macierzyńska – nie jest ona aż tak bezwarunkowa i bezgraniczna, jak 
miłość matki23. Ojciec nie kocha dziecka tylko za to, że jest jego 
dzieckiem, lecz „za to, że spełnia jego oczekiwania, a więc np.: jest 
grzeczne, dobrze się uczy, rokuje nadzieje. Aby zasłużyć na miłość 
ojca, dziecko musi więc spełniać określone warunki. Ojciec kocha w 
swym dziecku przede wszystkim te cechy, które są zgodne z wyma-
ganiami, jakie przed nim stawia”24. Zgadzając się z tym stwierdze-
niem, chociaż z pewnymi zastrzeżeniami, nie można zapominać, że 
sfera uczuć mężczyzn jest w takim przypadku bardziej złożona. Wy-
daje się bowiem, że to ojciec w większej mierze niż matka zmierza 
do ukształtowania w dziecku sfery wartości, i z tym to właśnie dąże-

                                                 
22 A. Kotlarska-Michalska, Rola ojca w ujęciu socjologicznym, [w:] Po-

stawy rodzicielskie współczesnych ojców, red. M. Kujawska, L. Huber, 
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, 
Poznań 2010, s. 38-39. Warto zauważyć, że opieka instytucjonalna nie za-
kłada pomocy dla ojca w wychowaniu dzieci ku wartościom. Tymczasem 
najważniejszym zadaniem związanym z aktywnym ojcostwem jest wska-
zywanie dziecku, jak ma ono ,,stawać się człowiekiem, budować swoje 
człowieczeństwo”. M. Koralewski, Władysława Stróżewskiego koncepcja 
wychowania do wartości, [w:] Pedagogika wobec wyzwań współczesności. 
Człowiek – przestrzeń edukacyjna – personalizm, red. A. Włodek, Akade-
mia IGNATIANUM 2015, s. 97. 

23 W tym miejscu pozwolę sobie na dygresję. Otóż w latach 60. ubiegłe-
go wieku Kraków żył w klimacie strachu za przyczyną sadystycznych mor-
derstw dokonywanych na przypadkowych ofiarach przez cieszącego się 
dobrą opinią Karola Kota. Został on potępiony przez wszystkich, z wyjąt-
kiem matki, która przed sądem, prosząc o łaskę dla syna, podkreślała, że 
„Karolek to takie dobre dziecko…” 

24 Po części można to tłumaczyć tym, że „zdolność do odczuwania emo-
cji jest u mężczyzn, w większym stopniu niż u kobiet, fizycznie oddzielona 
od ich zdolności do artykułowania”. A. Moir, D. Jessel, Płeć mózgu. O 
prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą, tłum. N. Kancewicz-
Hoffman, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993, s. 193. 
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niem związane są oczekiwania ojca wobec dziecka. Zachowania 
ojcowskie znamionują większy udział świadomości w komunikacji z 
dzieckiem, natomiast postawy macierzyńskie w większym stopniu 
determinowane są przez biologiczne mechanizmy podlegające w 
dużym zakresie dyktatowi nieświadomości. 

W psychologii motywacji wskazuje się, że uczucia wobec 
określonego obiektu bywają złożone, ponieważ różne właściwości 
tego samego obiektu i różne jego zachowania mogą mieć dla pod-
miotu różne znaczenia. Dlatego nie można w sposób pełny opisać 
czyjegoś uczucia za pomocą pojedynczych określeń, takich jak np. 
miłość, nienawiść, sympatia, szacunek”25. Uznając te stwierdzenia za 
psychologiczną prawidłowość, jesteśmy bliscy konstatacji, że uczu-
cia zrodzone przez aktywne ojcostwo odznaczają się dużą dozą am-
biwalencji, zaś ojca stawiającego dziecku określone wymagania 
można w zasadzie nazywać ambiwertykiem26. Osobowościowa kon-
strukcja matki zdaje się być bardziej stabilna, wyrażać biologiczną 
przewagę kobiety nad mężczyzną, a jednak mimo to ojciec w więk-
szym stopniu wpływa na skuteczność zintegrowanych (najczęściej) 
starań małżeństwa o wykształcenie u dzieci cech pozwalających 
zarówno na samospełnienie, jak i funkcjonalność społeczną. 

 
Konkluzja 
Na koniec warto powiedzieć, że „małżeństwo i rodzina są 

wciąż silnie zakorzenione w społecznym systemie wartości Europej-
czyków, jednakże już nie w tradycyjnym, instytucjonalnym znacze-
niu: jako długotrwałej więzi na dobre i na złe, lecz jako związku 
dającego partnerom szansę na zaspokojenie potrzeby miłości, opieki 
i emocjonalnego bezpieczeństwa. Jeśli owe oczekiwania emocjonal-
nego zaspokojenia nie zostaną spełnione, pojawia się przyzwolenie 
na rozwód i na ponowny związek, który da nową szansę na małżeń-

                                                 
25 J. Reykowski, Emocje i motywacja, [w:] Psychologia, red. T. Toma-

szewski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979, s. 605. 
26 W nomenklaturze psychologicznej ambiwertykiem jest „osoba, u któ-

rej występuje równowaga cech intrawertycznych i ekstrawertycznych”. A. 
P. Sperling, Psychologia, tłum. M. Bardziejowska, M. Czub, B. Moderska 
et alien, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1995, s. 371. 
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skie szczęście”27. Sankcjonowanie rozwodu jako instytucji prawnej 
przywracającej porządek w zakłóconym życiu człowieka budzi wąt-
pliwości nie tylko u tych, którzy opowiadają się za sakralnym cha-
rakterem małżeństwa z wszelkimi tego faktu implikacjami. Trudno 
rozsądzić – wymagałoby to szeroko zakrojonych badań statystycz-
nych – czy winą za rozwód należałoby obciążać ojców rodzin w 
większym stopniu aniżeli ich małżonki. Po wtóre, wina orzeczona 
przez sąd nie musi być „obligatoryjnie” winą faktyczną, ale na przy-
kład stanem rzeczy sprowokowanym przez rodzinny feminocentryzm 
marginalizujący tradycyjną rolę ojca, niespełniającego zatem warun-
ków modelu „ojca liberalnego”. Na tym tle może dochodzić do na-
pięć i konfliktów skutkujących tzw. rozwodami. 

We współczesnej aksjosferze „ojciec tradycyjny”, próbujący 
działaniami wychowawczymi kształtować dziecko na wartościowego 
człowieka i „twardego” chrześcijanina, potrafiący w imię tego celu i 
dla realizacji zasady sprawiedliwości nadawać swym naturalnym 
uczuciom pewien reżim, traktowany jest coraz częściej jako relikt. 
Coraz większe znaczenie przypisuje się w świadomości potocznej, a 
nawet w nauce, wzorowi „ojca liberalnego”, nie bacząc na to, jak 
nikczemny horyzont przyszłości rodziny wyznacza takie rozumienie 
ojcostwa. 

 
Streszczenie: 
Ojcostwo jest prymarnie faktem biologiczno-społecznym. 

Przy głębszej analizie przekonujemy się, że rozumienie ojcostwa 
zależy przede wszystkim od kultury, w której ten fenomen funkcjo-
nuje. Przemiany w formule ojcostwa można badać z perspektywy 
historycznej, teologicznej, filozoficznej, psychologicznej, socjolo-
gicznej czy pedagogicznej. Od przyjętej metodologii zależy zakres 
refleksji nad fenomenem ojcostwa. Ojcostwo może mieć też wymiar 
spirytualny, jest ono bowiem w przypadku np. kapłaństwa czy cha-
ryzmatycznego przewodnictwa duchowego integralnie związane ze 
sferą duchowości. W takiej formule ojcostwo jest naturalnym conti-
nuum Ojcostwa Bożego, najwyższą formą zobowiązania, odpowie-

                                                 
27 E. Budzyńska, Rodzina jako wartość? Dylematy socjologa, [w:] Ro-

dzina jako wartość: wzory-modele-redefinicje, red. W. Muszyński, Wydaw-
nictwo Adam Marszałek 2015. 
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dzialności i miłości wobec dzieci będących przede wszystkim 
dziećmi Bożymi. W realiach ponowoczesności charakteryzującej się 
szybko postępującą pauperyzacją wartości wskutek procesów sekula-
ryzacyjnych, za moralny obowiązek należy uznać rewitalizację ojco-
stwa przez przywrócenie mu jego sakralnego statusu. 

Słowa-klucze: ojcostwo, kultura, ojcostwo Boże, duchowość, 
formuła ojcostwa, rodzina. 

 
Summary: 
The phenomenon of paternity. selected aspects 
Paternity is primarily a biological and social fact. Upon a 

deeper analysis we learnthat comprehending paternity depends 
mainly on the culture in which thephenomenon functions. Any 
changes to the paternity canon may be examined froma historical, 
theological, philosophical, psychological, sociological or educational 
perspective. The scope of reflection on the paternity phenomenon 
depends on the methodology adopted. Paternity may also have a 
spiritual dimension as it is integrally related to the spiritual sphere 
e.g. in the case of priesthood orcharismatic spiritual leadership. This 
formula shows paternity as a natural continuum of God's Fatherhood, 
the ultimate form of commitment, responsibility and love towards 
children who are in the first place the children of God. In postmodern 
reality characterised by fast progressing pauperisation of values due 
to secularisation processes, revitalisation of paternity by restoring its 
sacral status should be regarded as a moral obligation. 

Key word: paternity/fatherhood, culture, God's fatherhood, 
spirituality, paternitycanon, family 
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Wojciech Święch 

 
Transkrypcja aktu urodzenia dziecka, a pojęcie „ojca”  

w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych 
 
Wstęp 
Mogłoby się wydawać, iż pojęcie ojcostwa jest nierozerwalnie 

związane z mężczyzną, który winien pełnić określone role w wy-
chowaniu dziecka. Chrześcijanie wierzą, iż ojcostwo jest wyjątko-
wym darem, a nawet powołaniem1. Ojciec odgrywa bowiem bardzo 
istotną rolę w rozwoju dziecka. Wydaje się, iż najlepsza matka nie 
jest w stanie w pełni zastąpić mężczyzny w wypełnianiu jego ojcow-
skich obowiązków. Także ojciec, choćby miał najlepsze chęci, nie 
może całkowicie wypełniać ról kobiety w rodzicielstwie2. Aczkol-
wiek część środowisk naukowych twierdzi, że w życiu dzieci nie 
potrzeba zarówno matki, jak i ojca3. Odmienne zdanie w tej kwestii 
ma m.in. profesor Mark Regnerus z Teksańskiego Uniwersytetu z 
siedzibą w Austin. Uważa on, iż dzieci wychowywane w rodzinach 
homoseksualnych rozwijają się gorzej w porównaniu do potomstwa 
ze związków heteroseksualnych4. 

W Polsce zgodnie ze słownikową definicją słowa „ojciec” jest 
to „mężczyzna, który ma własne dziecko lub dzieci”5. Jednak w cza-
sach nam współczesnych próbuje się na nowo zdefiniować słowa 
takie jak: „ojciec” i „rodzic” (według słownika języka polskiego 

                                                 
1 W. Wesoły, Wychowawcza rola ojca w rodzinie, „Studia Koszalińsko-

Kołobrzeskie” 2013, nr 1-2, s. 319. 
2 M. Jankowska, Rola ojca w wychowaniu dziecka, „Wychowanie w 

przedszkolu” 2010, nr 6, s. 4. 
3 Por. T. J. Biblarz, J. Stackey, How Does the Gender of Parents Mat-

ter?, „Journal of Marriage and Family” 2010. nr 1 (72), s. 3–22, 2010. DOI: 
10.1111/j.1741-3737.2009.00678.x [dostęp 09.12.2017]. 

4 M. Regnerus, How different are the adult children of parents who have 
same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study, 
„Social Science Research” 2012, nr 4, s. 752–770. DOI: 
10.1016/j.ssresearch.2012.03.009 [dostęp 09.12.2017]. 

5 Słownik języka polskiego PWN. Strona internetowa Wydawnictwa 
Naukowego PWN https://sjp.pwn.pl/szukaj/ojciec.html [dostęp 09.12.2017]. 
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PWN to „jedno z rodziców, ojciec lub matka”}6. Dzieje się to w 
różnych aspektach życia. Podstawowe pojęcia, funkcjonujące przez 
wieki w społeczeństwie, są poddawane redefinicji przez filozofów, 
psychologów, socjologów, pedagogów oraz naukowców z innych 
dziedzin. Nowe definicje próbuje się wprowadzić również do pol-
skiego systemu prawnego.  

W Polsce adopcja przez pary osób tej samej płci nie jest moż-
liwa. Jednak w niektórych krajach świata (w tym kilku krajach Euro-
py) przysposobienie dziecka przez osoby będące w związku homo-
seksualnym, jest legalne. W związku z powyższym polski system 
wymiaru sprawiedliwości musi się zajmować niekiedy kwestią ojco-
stwa w dość nietypowym kontekście. Z wieloma problemami stykają 
się sądy administracyjne, kontrolujące działalność organów admini-
stracyjnych. W szczególności badają one legalność aktów admini-
stracyjnych. W ostatnich latach wojewódzkie sądy administracyjne 
muszą zajmować się skargami na decyzje w przedmiocie odmowy 
przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji za-
granicznego aktu urodzenia. Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób 
sądy administracyjne w naszym kraju podchodzą do kwestii ojcostwa 
(tj. faktu posiadania dziecka przez mężczyznę i bycia ojcem) oraz 
pojęcia rodzica (odnoszącego się do osób różnej płci, czyli kobiety i 
mężczyzny). 

 
Transkrypcja aktu stanu cywilnego 
Trzeba wspomnieć, iż akty stanu cywilnego wydane poza gra-

nicami Polski mają taką samą moc dowodową jak polskie dokumen-
ty. Zatem mogłoby się wydawać, iż wpisanie zdarzeń w nich okre-
ślonych do polskich ksiąg stanu cywilnego w zasadzie nie jest obo-
wiązkiem i w tym wypadku można mówić raczej o uprawnieniu. 
Jednak okazuje się to koniecznością, biorąc pod uwagę potrzebę 
załatwienia niektórych spraw urzędowych (kwestia nadania numeru 
PESEL, wyrobienia polskiego paszportu lub dowodu osobistego)7.  

                                                 
6 Tamże. 
7 Transkrypcja brytyjskiego aktu urodzenia: sporządzenie polskiego aktu 

urodzenia na podstawie dokumentu zagranicznego. Strona internetowa 
Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Manchesterze 
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W przypadku aktu urodzenia transkrypcja polega na wiernym i 
literalnym przepisaniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywil-
nego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w 
pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w rzeczonym dokumen-
cie8. Z tego powodu należy niekiedy pamiętać o uzupełnieniu pew-
nych danych (brytyjski akt nie zawiera np. dat urodzenia rodziców) 
lub ich sprostowaniu (w zakresie pisowni polskich imion i nazwisk), 
które zazwyczaj nie są wpisywane w zagranicznym akcie urodzenia 
dziecka. Po dokonaniu czynności transkrypcji kierownik urzędu sta-
nu cywilnego wydaje odpis zupełny polskiego aktu urodzenia, który 
w swojej treści zawiera adnotację o dokonanej transkrypcji9.  

Zgodnie z treścią art. 104 ust. 4 ustawy Prawo o aktach stanu 
cywilnego (dalej jako p.a.s.c.), akt stanu cywilnego sporządzony za 
granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego, na 
wniosek osoby której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji lub 
innej osoby, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes 
faktyczny w transkrypcji dokumentu. Wniosek o dokonanie tran-
skrypcji należy wnieść do wybranego przez wnioskodawcę kierow-
nika urzędu stanu cywilnego. Ponadto trzeba podkreślić, iż tran-
skrypcja może zostać dokonana także z urzędu10. 

W orzecznictwie sądów administracyjnych jest utrwalona wy-
kładnia, która nakazuje przyjąć, że transkrypcja to wpisanie do pol-
skich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za 
granicą. Jest to więc rodzaj przetransponowania obcego aktu stanu 
cywilnego na obowiązujący w Polsce język urzędowy i w formie 
obowiązującej dla rejestracji urodzeń, małżeństw oraz zgonów. Jest 
                                                                                                        
http://www.msz.gov.pl/resource/a3e871a1-6500-4bb5-854e-
85cdc804e705:JCR [dostęp 10.12.2017]. 

8 Art. 104 ust. 2 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach sta-
nu cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 1741 z późn. zm.). 

9 Transkrypcja (rejestracja) aktu urodzenia w polskim rejestrze stanu cywil-
nego. Strona internetowa Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w 
Edynburgu 
http://www.edynburg.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/dzial_prawny/sprawy
_prawa_rodzinnego_i_akt_stanu_cywilnego/transkrypcja_aktu_urodzenia_w_pol
skim_rejestrze_stanu_cywilnego/umiejscowienie_bryt_aktow_stanu_cywilnego_
w_polsce [dostęp 10.12.2017]. 

10 Art. 104 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r., op. cit. 
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to wobec tego czynność o ściśle technicznym charakterze, polegająca 
na wpisaniu treści, a nie rejestracji określonych zdarzeń. Z tego po-
wodu akt stanu cywilnego sporządzony w wyniku transkrypcji wi-
nien odpowiadać treści aktu zagranicznego, ale jednocześnie musi 
uwzględniać wymagania przewidziane przez prawo polskie dla da-
nego rodzaju aktu stanu cywilnego oraz zasady języka polskiego11. 

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania tran-
skrypcji, jeżeli: 

• dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za do-
kument stanu cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego, 
lub nie został wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości 
co do jego autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodze-
nie, małżeństwo lub zgon; 

• zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w 
państwie innym niż państwo zdarzenia; 

• transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami 
porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej12. 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 Prawa o aktach stanu cywilnego z 2014 r. 
(dalej jako p.a.s.c.), organem odwoławczym od decyzji administracyj-
nych z zakresu rejestracji stanu cywilnego jest właściwy miejscowo 
wojewoda. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
rozstrzygnięcia, za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego, 
który wydał decyzję. Decyzja ostateczna wydana przez organ admini-
stracyjny II instancji oraz decyzja, od której w ustawowym terminie nie 
zostało wniesione odwołanie, staje się decyzją prawomocną i podlega 
wykonaniu. Jeżeli organ administracyjny II instancji utrzyma w mocy 
decyzję kierownika USC strona może wnieść skargę do wojewódzkiego 
sądu administracyjnego (co do zasady w terminie 30 dni od dnia dorę-
czenia rozstrzygnięcia w sprawie). 

W naszym kraju organy administracyjne odmawiają tran-
skrypcji najczęściej, w sytuacji gdy byłaby ona sprzeczna z podsta-

                                                 
11 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – data 

orzeczenia 03.03.2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2/15. Strona internetowa 
Naczelnego Sądu Administracyjnego (Centralna Baza Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ECB85A99E6 [dostęp 
10.12.2017]. 

12 Art. 107 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r., op. cit. 
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wowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. 
Biorąc pod uwagę określone powyżej zasady transkrypcji tj. ko-
nieczność przytoczenia treści transkrybowanego aktu w niezmienio-
nej jakkolwiek postaci kierownicy urzędów stanu cywilnego napoty-
kają na problemy, gdy sporządzony za granicą akt urodzenia wskazu-
je jako rodziców dwie osoby tej samej płci.  

 
Definicje pojęć „rodzice” i „ojcostwa” 
Sądy administracyjne, które zajmowały się skargami na decy-

zje w przedmiocie odmowy przeniesienia do rejestru stanu cywilne-
go w drodze transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia, w swoich 
orzeczeniach odwoływały się w uzasadnieniach do podobnych ar-
gumentów. Sędziowie najczęściej wskazywali przepisy zawarte w 
Ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 9 poz. 59 z późn. 
zm.) – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej k.r.o.). Rzeczony akt 
prawny w Tytule II zatytułowanym „Pokrewieństwo i powinowac-
two”, Dział Ia „Rodzice i dzieci”, Rozdział I „Pochodzenie dziecka” 
jasno precyzuje kwestie dotyczące pochodzenia dziecka. Szczególnie 
art. 619 k.r.o. wyraźnie określa, iż matką dziecka jest kobieta, która 
dziecko urodziła. Ponadto przepisy zawarte w Oddziale 2 k.r.o. zaty-
tułowanym „Ojcostwo” (art. 62-86 k.r.o.) niezależnie od sposobu 
ustalenia ojcostwa za każdym razem jako ojca dziecka wymieniają 
mężczyznę. W tym kontekście należy wspomnieć także o art. 61 
p.a.s.c., który przewiduje możliwość wpisania przesłaniających da-
nych mężczyzny jako ojca dziecka, nawet w przypadku, gdy nie 
nastąpiło uznanie ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa13.  

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż w polskim ak-
cie urodzenia obok matki dziecka, wpisuje się każdorazowo osobę 
płci męskiej, jako drugiego rodzica. Nie ma zatem podstaw praw-
nych do tego, aby w Polsce w akcie urodzenia dziecka obok danych 
matki, umieszczać dane drugiej kobiety lub obok danych ojca, 
umieszczać dane drugiego mężczyzny. Albowiem zdaniem sądów 

                                                 
13 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie – data 

orzeczenia 10.05.2016 r., sygn. akt III SA/Kr 1400/15. Strona internetowa 
Naczelnego Sądu Administracyjnego (Centralna Baza Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/431B8D990D [dostęp 
10.12.2017]. 
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administracyjnych w naszym kraju dziecko pochodzi zawsze ze 
związku kobiety oraz mężczyzny, tak samo jak zaadoptować dziecko 
mogą tylko małżonkowie (art. 115 k.r.o.)14. Natomiast pojęcia tj. 
„rodzicielstwo” i „rodzice” zawsze odnoszą się do osób różnej płci, 
co można wprost wywieść z art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej. Ustawa zasadnicza stanowi bowiem, iż małżeństwo (trak-
towane jako związek kobiety i mężczyzny), rodzina, macierzyństwo 
oraz rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieka Rzeczypospoli-
tej Polskiej15.  

Warto też zauważyć, iż sądy administracyjne wskazywały 
prawidłowość argumentacji organów, które przywoływały akt wyko-
nawczy do p.a.s.c. tj. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawa-
nych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, w tym aktu urodzenia. Co 
istotne widnieją w nim wyłącznie rubryki zatytułowane jako „matka” 
oraz „ojciec”, a nie ma natomiast rubryki nazwanej „rodzic”. Jed-
nakże trzeba zwrócić uwagę, iż nie chodzi przy tym wyłącznie o 
wzory druków, ponieważ nawet gdyby druki posiadały rubrykę „ro-
dzic”, to poprzez określenie „rodzice” rozumie się w naszym kraju w 
sposób nie budzący wątpliwości ojca oraz matkę16. Biorąc pod uwa-
gę powyższe w aktualnym stanie prawnym niedopuszczalne jest 
wpisanie do aktu stanu cywilnego dwóch kobiet jako ojca oraz matkę 
lub jako rodziców i to niezależnie od tego, w jaki sposób zostaną 
oznaczone poszczególne rubryki w przyjętym wzorze aktu. Dlatego 
można stwierdzić jednoznacznie, że polskie ustawodawstwo nie zna 
pojęcia „rodziców jednopłciowych”17. 
                                                 

14 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – data orzeczenia 
17.12.2014 r., sygn. akt III OSK 1298/13. Strona internetowa Naczelnego 
Sądu Administracyjnego (Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyj-
nych) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ADA943DFA1 [dostęp 10.12.2017]. 

15 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi – data 
orzeczenia 14.02.2013 r., sygn. akt III SA/Łd 1100/12. Strona internetowa 
Naczelnego Sądu Administracyjnego (Centralna Baza Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9851327A71 [dostęp 
10.12.2017]. 

16 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, op. cit. 
17 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach – data 

orzeczenia 06.04.2016 r., sygn. akt II SA/Gl 1157/15. Strona internetowa 
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Podstawowe zasady porządku prawnego 
Należy pamiętać, że kierownik urzędu stanu cywilnego co od 

zasady nie bada pod względem merytorycznym przedłożonego mu 
dokumentu. Jednak za każdym razem ciąży na nim obowiązek doko-
nania oceny, czy treść polskiego aktu stanu cywilnego, który miałby 
powstać w wyniku procesu transkrypcji nie naruszy podstawowych 
zasad porządku prawnego obowiązujących na terenie Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Wynika to z treści przytoczonego już wcześniej art. 107 
pkt 3 p.a.s.c. z 2014 r. Jednakże Sąd Najwyższy już wiele lat wcze-
śniej w postanowieniu z dnia 26 lutego 2003 r. sygn. II CK 13/03, 
podkreślił, iż przez podstawowe zasady porządku prawnego należy 
rozumieć nie tylko fundamentalne zasady ustroju społeczno-
politycznego, a zatem zasady konstytucyjne, lecz także naczelne 
zasady rządzące poszczególnymi dziedzinami prawa, w tym również 
prawa rodzinnego18 (w omawianej kwestii odgrywa ono kluczowe 
znaczenie). 

Jednocześnie Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne 
międzynarodowe stanowi, że prawa obcego nie stosuje się, jeżeli 
jego stosowanie miałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasada-
mi porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej19. Ponadto w art. 
1146 §1 pkt 7 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeksu postę-
powania cywilnego. (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.) usta-
wodawca powołał się na klauzulę porządku publicznego, uznając ją 
za podstawę odmowy uznania zagranicznego orzeczenia20. 

Organy odmawiające wpisania do księgi urodzeń aktu urodze-
nia dziecka dwóch rodziców jednej płci wyjaśniały niejednokrotnie, 
że klauzula porządku publicznego jest w doktrynie definiowana jako 
nadzwyczajny środek ochrony własnego porządku prawnego przed 
ingerencją obcych rozwiązań prawnych, których skutki są nie do 
pogodzenia z elementarnym poczuciem prawnym ukształtowanym 

                                                                                                        
Naczelnego Sądu Administracyjnego (Centralna Baza Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2534285900 [dostęp 
10.12.2017]. 

18 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, op. cit.  
19 Art. 7 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynaro-

dowe (Dz.U. 2011 nr 80 poz. 432 z późn. zm.). 
20 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, op. cit. 
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na gruncie własnego systemu. Ponadto sądy administracyjne stanow-
czo stwierdzały, iż w doktrynie oraz orzecznictwie rzeczona klauzula 
porządku publicznego ma charakter wyjątkowy, a więc może być 
postrzegana jedynie jako ostateczny hamulec bezpieczeństwa w 
rzadkich, a zarazem skrajnych wypadkach, w których decyzje orga-
nów innego państwa byłyby nie do pogodzenia z wartościami uzna-
wanymi za fundamentalne przez polski system prawny. Poza tym w 
doktrynie wciąż, pomimo upływu czasu, jest akceptowany pogląd 
wyrażony przez Sąd Najwyższy z którego jednoznacznie wynika, iż 
podstawowe zasady porządku prawnego obejmują również reguły 
współżycia społecznego (postanowienie z dnia 26 lipca 1978 r., sy-
gn. akt II CR 248/78)21. 

Jednocześnie należy zauważyć, iż stosowanie przepisów po-
wszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej nie stanowi 
przejawu nierówności wobec prawa, dyskryminacji obywateli przez 
władzę publiczną, czy też stawiania interesu społecznego ponad inte-
res prywatny. Trzeba bowiem pamiętać, że zgodnie z zasadą prawo-
rządności – określoną przecież w art. 6 Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn.. zm.) – organy 
administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa (któ-
re to przepisy nie zawsze muszą być wszak zbieżne z subiektywnymi 
oczekiwaniami stron)22. 

Zatem organ zajmujący się sprawą zawsze musi zwrócić uwa-
gę, czy w wyniku transkrypcji aktu urodzenia powstałby akt, w któ-
rym w rubryce przeznaczonej na wpisanie danych: 

• ojca dziecka wpisana zostałaby kobieta lub 
• matki dziecka wpisany zostałby mężczyzna. 
W obu przypadkach organ winien uznać, że najpierw należy 

ocenić, czy w którymś z tych wypadków transkrypcja aktu urodzenia 
nie wywoła skutków sprzecznych z podstawowymi zasadami po-
rządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej23. 

 

                                                 
21 Ibidem, 
22 Ibidem, 
23 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, op. cit. 
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Kwestia dyskryminacji 
Trzeba zauważyć, iż w opinii sądów administracyjnych przy-

jęte w Polsce rozumienie na gruncie ustawodawstwa krajowego po-
jęcie „rodzicielstwa” nie narusza w żadnym wypadku przepisów 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2016 C 
202, s.1, 07.06.2016) i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
(Dz. Urz. UE 2016 C 202). Ponadto należy stanowczo zaznaczyć, że 
w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: 
ETPCz) przyjmuje się, że państwom wolno ograniczać dostęp do 
związków małżeńskich parom osób tej samej płci (warto w tym 
miejscu przywołać m.in. wyrok ETPCz z dnia 24 czerwca 2010 r. 
sprawie Schalk i Kopf przeciwko Austrii). Ma to także zastosowanie 
do związków partnerskich24.  

Warto również podkreślić, że naruszenie art. 14 Europejskiej 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 
dotyczącego zasady równego traktowania, pojawia się wtedy, gdy za-
chodzi różnica w traktowaniu osób znajdujących się w porównywalnych 
położeniach. Różnica taka jest przejawem dyskryminacji, jedynie jeżeli 
nie da się jej wyjaśnić w sposób obiektywny oraz rozsądnie uzasadnio-
ny. Jednakże w orzecznictwie wyraźnie akcentuje się, iż układające się 
państwa posiadają określony margines uznania przy rozstrzyganiu, czy i 
w jakim zakresie różnice w położeniach, pod innymi względami porów-
nywalnymi, uzasadniają różne patrzenie na sprawę, włącznie z odmien-
nym traktowaniem w świetle prawa25. 

W orzecznictwie dotyczącym skarg na decyzje w przedmiocie 
odmowy przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze tran-
skrypcji zagranicznego aktu urodzenia za nieuzasadniony uznawano 
również zarzut naruszenia art. 7 i 21 ust. 1 Karty Praw Podstawo-
wych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, s. 391), 
Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i 
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Li-

                                                 
24 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – data 

orzeczenia 20.10.2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 1784/16. Strona internetowa 
Naczelnego Sądu Administracyjnego (Centralna Baza Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/83D7C58A2B [dostęp 
26.12.2017]. 

25 Ibidem, 
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zbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U.2009.203.1569), ratyfikowa-
nego przez Rzeczpospolitą Polską ustawą z dnia 1 kwietnia 2008 r. o 
ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europej-
skiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego 
w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz. U. nr 62, poz. 388).  

Zgodnie z art. 7 rzeczonej Karty każdy ma prawo do posza-
nowania życia prywatnego oraz rodzinnego, domu i komunikowania 
się. Natomiast zgodnie z art. 21 przywołanej Karty zakazana jest 
wszelka dyskryminacja, a w szczególności z powodu płci, rasy, kolo-
ru skóry, pochodzenia etnicznego lub społecznego, cech genetycz-
nych, języka, religii lub przekonań, poglądów politycznych lub 
wszelkich innych poglądów, przynależności do mniejszości narodo-
wej, majątku, urodzenia, niepełnosprawności, wieku lub orientacji 
seksualnej (co wskazano w ustępie 1 przywołanego art. 21). Ponadto 
w zakresie zastosowania Traktatów i bez uszczerbku dla ich posta-
nowień szczególnych zakazana jest wszelka dyskryminacja ze 
względu na przynależność państwową (ustęp 2 art. 21). Należy za-
uważyć że polskie sądy administracyjne uznawały zarzut skarżących 
za bezpodstawny także i z tego powodu, iż art. 21 ust. 1 – jak wynika 
jednoznacznie z wyjaśnień odnośnie Karty Praw Podstawowych – 
dotyczy wyłącznie dyskryminacji ze strony instytucji oraz organów 
Unii w wykonywaniu kompetencji przyznanych im na mocy Trakta-
tów oraz ze strony państw członkowskich, wtedy tylko gdy wykonu-
ją one prawo Unii26. 

Ponadto trzeba podkreślić, że oddalenie przez sądy admini-
stracyjne skarg na decyzje o odmowie wpisania do księgi urodzeń 
aktu urodzenia w opisanych powyżej przypadkach nie naruszało w 
jakikolwiek sposób prawa skarżących do poszanowania ich życia 
prywatnego oraz rodzinnego. Jest bowiem kwestią bezsporną, że 
przedmiotem postępowania nie było ani życie rodzinne skarżących, 
ani ich życie prywatne, lecz sprawy dotyczące warunków formal-
nych, wymaganych do dokonania danego wpisu do księgi urodzin 
urzędu stanu cywilnego. Zatem należy stwierdzić, iż ani decyzja 
odmowna, ani zaskarżony wyrok w motywach podjętych orzeczeń w 
żadnym wypadku nie kwestionują oraz nie naruszają obu wyżej wy-
mienionych praw. Jedynie wskazują na to, iż nie ma podstaw praw-
                                                 

26 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, op. cit. 
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nych w prawie krajowym, które umożliwiałyby dokonanie wpisu 
zgodnie z wnioskiem strony. Nie sposób więc ze stanu faktycznego 
przywołanych w niniejszej publikacji spraw wywieść, iż odmowa 
transkrypcji spowodowana była dyskryminacją, w szczególności z 
powodu płci czy przekonań lub orientacji seksualnej, ani również ze 
względu na inne okoliczności wymienione w ust. 1 art. 21 Karty 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej27. 

W zakresie zarzutu naruszenia art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Eu-
ropejskiej (Dz.Urz.UE 2016 C 202, s. 1)28, Naczelny Sąd Admini-
stracyjny zwrócił uwagę, iż zgodnie z tym przepisem „Unia uznaje 
prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku, w brzmieniu dostosowanym 
12 grudnia 2007 roku w Strasburgu, która ma taką samą moc praw-
ną jak Traktaty"29. Dla NSA nie były zatem zrozumiałe zarzuty naru-
szenia rzeczonego przepisu w przypadku skargi na decyzję w przed-
miocie odmowy przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze 
transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia. W żadnej mierze nie 
można bowiem stwierdzić, aby sądy poprzez swoje orzeczenia wy-
woływały sytuacje, w których Unia Europejska lub Rzeczpospolita 
Polska kwestionowałyby prawa, wolności i zasady określone w Kar-
cie Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku. 
Jak wyjaśnił ponadto NSA w odmowie wpisania do księgi urodzeń 
aktu urodzenia nie można dopatrzyć się naruszenia zasady równości 
obywateli wobec prawa lub orzeczenia, zapadłego z pobudek dys-
kryminacyjnych z powodu orientacji seksualnej. Wprost przeciwnie, 
według NSA wymóg stosowania się do przepisów obowiązującego 
prawa krajowego, które nie jest sprzeczne z prawem Unii Europej-
skiej we wspomnianym zakresie, jest niezbędnym warunkiem po-
zwalającym na utrzymanie zasady równości wszystkich osób wobec 

                                                 
27 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, op. cit. 
28 Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej. Strona interne-

towa Ośrodka Informacji i Dokumentacji Europejskiej 
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&
id=14803&Itemid=945 [dostęp 17.12.2017]. 

29 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, op. cit. 
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prawa stanowionego oraz powszechnie obowiązującego, a co istotne 
zapobiega wręcz dyskryminacji30. 

 
Podsumowanie 
Na podstawie analizy orzeczeń sądów administracyjnych w 

Polsce, biorąc pod uwagę przytoczoną w nich argumentację natury 
prawnej oraz faktycznej, trzeba jednoznacznie stwierdzić, iż tran-
skrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg ak-
tów stanu cywilnego na podstawie art. 104 p.a.s.c. jest możliwa, 
tylko wtedy, gdy nie pozostaje ona w sprzeczności z krajowym sys-
temem prawnym. Przeniesienie treści aktu urodzenia do polskich 
ksiąg stanu cywilnego nie może bowiem w żadnym wypadku być 
sprzeczne z polskim porządkiem prawnym. W związku z powyż-
szym należy uznać, że decyzje organów odwoławczych oraz orga-
nów I instancji w opisanych przypadkach były prawidłowe, ponie-
waż bez wątpienia odpowiadały obowiązującym przepisom prawa na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

Warto podkreślić, iż wykluczone jest wpisanie do aktu stanu 
cywilnego dwóch kobiet jako ojca oraz matkę lub jako rodziców. W 
rzeczonym dokumencie nie jest też możliwe wpisanie dwóch męż-
czyzn. W tym wypadku nie ma znaczenia, w jaki sposób są oznaczo-
ne poszczególne rubryki w przyjętym wzorze aktu. Nie ma wszak 
wątpliwości co do tego, że ustawodawstwo w naszym kraju nie zna 
pojęcia „rodziców jednopłciowych”. Brak więc podstaw prawnych w 
prawie polskim umożliwiających dokonanie wpisu zgodnie z wnio-
skiem strony w tym zakresie. Jednak nie stanowi to naruszenia zasa-
dy równości obywateli wobec prawa. 

 
Streszczenie: 
Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie problemów 

związanych z transkrypcją aktu urodzenia dziecka w świetle orzecz-
nictwa polskich sądów administracyjnych. W tym kontekście omó-
wiono kwestię pojęć takich jak: „transkrypcja aktu stanu cywilnego” 
„ojciec” oraz „rodzic”. Wyjaśniono także podstawową zasadę po-
rządku prawnego, która ma wpływ na orzecznictwo sądów admini-
stracyjnych w zakresie omawianego zagadnienia. Odniesiono się 
                                                 

30 Ibidem, 
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również do zarzutów skarżących dotyczących dyskryminacji ze 
względu na orientację seksualną.  

Słowa kluczowe: akt urodzenia dziecka, ojciec, rodzice jed-
nopłciowi, kwestia dyskryminacji.  

 
Summary: 
Transcription of the birth certificate and the concept of “fa-

ther” in the case-law of the Polish administrative courts 
The purpose of this text is to present problems regarding tran-

scription of the birth certificate in the light of the case-law of Polish 
administrative courts. In this context, the author discussed the defini-
tions of terms such as: “transcription of a civil status record”, “fa-
ther” and “parent”. The basic rule of the legal order – which has an 
impact on the jurisprudence of administrative courts in the discussed 
matter – was also explained. The complainants' allegations of dis-
crimination on grounds of sexual orientation were also referred to in 
this text. 

Keywords: the birth certificate, father, same-sex parents, the 
issue of discrimination. 
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Kinga Solewicz 

 
Obrazy ojcostwa w baśniach Hansa Christiana Andersena 

 

1. Znaczenie ojca w życiu dziecka 
Artykuł, zatytułowany Obrazy ojcostwa w baśniach Hansa 

Christiana Andersenachciałabym poświęcić postaci ojca, który od-
grywa ogromną rolę w wychowaniu swojego dziecka. Zaprezentuję 
również jego nieoceniony wpływ na dorosłe życie swoich pociech. 
Przedstawiając zagadnienie, posłużę się takimi baśniami Andersena, 
jak:Towarzysz podroży, Brzydkie kaczątko, oraz Dziewczynka z za-
pałkami. 

Bogusław Dunaj podaje, że słowo ojciec to: „mężczyzna, któ-
ry ma własne dziecko lub dzieci; tato”1, natomiast ojcostwo to: „by-
cie ojcem dziecka lub dzieci”2. 

Jan Śledzianowski3 pisze, że pojęcie „ojcostwo”, „ojciec” ana-
lizowane jest bardzo często wyłącznie w aspekcie psychologicznym, 
socjologicznym, biologicznym i prawnym. Pomijany jest aspekt 
głębokich zmian jakie budzą się i zachodzą w osobowości mężczy-
zny, który stał się tatą. Naturę tych zmian dobrze oddaje stwierdzenie 
kardynała Karola Wojtyły: 

Ojcostwo mnie wiąże nie tylko z dzieckiem – ono wiąże mnie 
także we mnie: w sobie samym jestem związany4.  

Duchowy wymiar ojcostwa opisuje francuski filozof G. Mar-
cel, który twierdzi, że sens ojcostwa to desircreatur, czyli „pragnienie 
twórcze”5. Objawia się ono tym, że pragnieniem mężczyzny jest 
tworzenie nowego człowieka, kształtowanie jego życia, oraz przeka-
zywanie wartości, które uznaje za najważniejsze. Warto też podkre-

                                                 
1 Nowy słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, [b.m.] 2005, s. 410. 
2 Ibidem. 
3 J. Śledzianowski, Weekendowy tata. Ojcostwo jako wartość, [w:] Oj-

ciec na rozdrożu. Socjologiczne, pedagogiczne i kulturowe wymiary ojco-
stwa, pod red. M. Kątnego i ks. J. Oleszko, Ząbki 2011, s. 42. 

4 K. Wojtyła, Promieniowanie ojcostwa, Lublin 1984, s. 43. 
5 G. Marcel, Homo viator, Warszawa 1959, s. 169. 
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ślić, że mężczyzna aktualizuje swoje ojcostwo, poprzez nieustanną 
więź z matką jego dziecka,nadając mu coraz to nowy wymiar6. 

Ojciec pełni istotną rolę w kształtowaniu osobowości dziecka. 
Jednak nie zawsze ojciec odgrywał tak duże znaczenie w życiu swe-
go potomstwa, jak w obecnych czasach. Na przestrzeni lat bowiem 
pozycja mężczyzny w rodzinie uległy zmianie. Kiedyś głównym 
zajęciem ojca było zarabianie pieniędzy, aby rodzina mogła godnie 
żyć. Tym samym do roli kobiety należała opieka nad dziećmi i zaj-
mowanie się domem. Jednak z czasem pod wpływem wielu zmian, 
kobiety zaczęły pracować zawodowo, a mężczyźni zaczęli opieko-
wać się dziećmi, sprzątać i gotować7. 

J. Witczak pisząc o pragnieniu współczesnego mężczyzny, 
który chce zostać ojcem, twierdzi, że: 

Współczesny mężczyzna bardzo pragnie dziecka, bardziej niż 
kobieta. Tak, to żadna pomyłka, żadne przejęzyczenie. W potocznym 
mniemaniu przyzwyczailiśmy się przypisywać wszystkim kobietom 
potrzebę macierzyństwa, jeżeli nie aktualną, to na pewno potencjal-
ną. Badania naukowe przeczą jednak takiemu poglądowi. Okazuje 
się bowiem, że 10% więcej mężczyzn niż kobiet, szczególnie młodych, 
pragnie (jeszcze w okresie przedmałżeńskim) mieć w przyszłości 
dziecko i tyleż samo wykazuje mniejszą obojętność wobec tego faktu 
niż ich partnerki8. 

J. Śledzianowski pisze, że to tata stawia dziecku różne wyma-
gania, dając mu coraz trudniejsze zadania, przy tym pomagając w 
wypełnianiu ich. Dzięki jego miłości, bliskości, a także życzliwości, 
dziecko wykazuje większą odwagę i śmiałość w podejmowaniu trud-
nych lub nowych zadań. Dobry kontakt emocjonalny z ojcem w 
okresie dzieciństwa i dojrzewania jest prawdziwą podwaliną stabil-
ności emocjonalnej, która rzutuje na całe dorosłe życie dzieci9. 

                                                 
6 L. Mysiewicz, Obraz dobrego Boga Ojca przyczyną przemian we-

wnętrznych osób pozbawionych wolności, [w:] Ojcostwo a świat realny, 
pod. red. ks. J. Zimnego, Stalowa Wola 2016, s. 159. 

7 K. Ciepiela, Rola ojca w rozwoju dziecka, [w:] Ojcostwo a świat real-
ny, pod red. ks. J. Zimnego, Stalowa Wola 2016, s. 233. 

8 J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Towarzystwo Rozwoju Rodziny, 
Warszawa 1987, s. 19. 

9 J. Śledzianowski, jw. s. 49. 
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W artykule Rola ojca w rozwoju dziecka10 wielokrotnie pod-
kreślane jest znaczenie ojca w życiu dziecka, zarówno w życiu 
dziewczynki, jaki chłopca. Jednak szczególnie istotna jest dobra 
relacja z córką, ponieważ córki bardzo często uważają ojca za obiekt 
miłości. Tata jest zazwyczaj pierwszą miłością małej dziewczynki. 
Dlatego też, tak ważne jest, aby ojciec dawał dobry przykład córce, 
żeby w przyszłości znalazła odpowiedniego kandydata na męża. 
Dziewczynki bowiem w życiu dorosłym szukają mężów podobnych 
do swoich ojców. 

Problem, który negatywnie wpływa na rozwój dziecka, zaczy-
na się w chwili, kiedy kontakt ojca z dzieckiem staje się niewystar-
czający. Dzieje się to zazwyczaj w wyniku rozwodu rodziców, braku 
czasuz powodu kariery zawodowej ojca, lub jego braku zaintereso-
wania dzieckiem. Jeszcze odrębnym problemem jest znęcanie się 
psychiczne lub fizyczne nad dzieckiem, które wyrządza ogromną 
krzywdę małoletnim. 

 
2. Ojciec z baśni Towarzysz podróżyprzykładem dobrego 

wpływu rodzica na dorosłe życie dziecka 
Postać ojca w wielu baśniach Hansa Christiana Andersena jest 

przedstawiana w jak najbardziej pozytywnym świetle. Wynika to 
głównie zogromnej miłości, jaką autor baśniowych opowieści, darzył 
swego tatę, który niestety zmarł przedwcześnie. Przyszły baśniopi-
sarz bardzo przeżył śmierć ojca. Właściwie do końca swego życia 
nie pogodził się z tym faktem, co widać w jego twórczości. 

Idealny obraz ojca, który kocha swoje dziecko ponad wszystko, 
można znaleźć w pouczającej w baśni pt. Towarzysz podróży.Ojciec 
jest tu tak silnym wzorem dla swojego syna i posiada tak duży autory-
tet, że potomek słucha go, oraz kieruje się wskazówkami danymi przez 
rodzica nie tylko za jego życia. Robi to również po śmierci taty, dzięki 
czemu życie chłopaka staje się dużo lepsze i bogatsze. 

Głównego bohatera – Janka i jego ojca poznajemy w chwili, 
gdy ten drugi leży już na łożu śmierci. Wypowiada on następujące 
słowa, które kieruje do syna: 

                                                 
10 K. Ciepiela, jw. s. 234. 
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— Byłeś dobrym synem, Janku — rzekł umierający — i Bóg 
cię nie opuści, chociaż sam zostaniesz. Pamiętaj tylko zawsze kochać 
ludzi i czynić im tyle dobrego, ile będzie w twej mocy11. 

Ku wielkiej rozpaczy chłopaka ojciec umiera krótko po tych sło-
wach. Śmierć ukochanego taty była dla Janka prawdziwym ciosem: 

Janek płakał, bo nie miał nikogo na świecie, był zupełnie sie-
rotą bez rodziny. Długo klęczał przy łóżku umarłego, całował rękę 
ojca, aż wreszcie znużony oparł głowę na twardej poręczy i zasnął12. 

Wtedy to, przyśnił mu się dziwny, ale piękny sen, który jak się 
później okaże, był snem proroczym: 

Śniło mu się, że był w niebie, słońce i księżyc wyszły na jego 
spotkanie i witały go pięknie; ojciec zdrów śmiał się jak dawniej 
wesoło, a królewna w złotej koronie na głowie z uśmiechem podała 
mu rękę. 

— Oto twoja narzeczona — rzekł mu ojciec — najpiękniejsza i 
najlepsza królewna na świecie. Ale trzeba na nią zasłużyć13. 

Janek po przebudzeniu postanawia, że będzie kierował się 
wskazówkami danymi przez ojca, a na pewno spotka go obiecana 
nagroda. Ponadto, chłopak wierzy, że jak będzie czynił dobro, oraz 
będzie kochał ludzi i należycie postępował to kiedyś spotka się z 
ojcem w niebie: 

— Będę się starał być dobry, aby ojciec widział, że pamiętam 
jego słowa. A kiedy umrę, pójdę do niego do nieba i spotkamy się 
znowu. Jakaż to będzie radość! Opowiem mu wtedy wszystko, co się 
ze mną działo tu na ziemi, a on mi wytłumaczy cuda raju. Będzie 
mnie uczył i obaj będziemy szczęśliwi!14. 

Po pogrzebie, który był strasznym wydarzeniem w życiu chło-
paka:  

(…) szedł za trumną, gorzko płacząc; nie mógł się z tym pogo-
dzić, że już nigdy w życiu nie zobaczy drogiego ojca. Trumnę złożono 
w głębokiej mogile i zasypano ziemią; Janek słyszał, jak ziemia pa-

                                                 
11 H. Ch. Andersen, Towarzysz podróży, tłum. C. Niewiadomska, (onli-

ne) WWW: https://wolnelektury.pl/-katalog/lektura/towarzysz-podrozy.html 
(dostęp 06.12.2016). 

12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
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dała na wieko, zakryła je i czuł tak wielki ból w sercu, jak gdyby 
pęknąć miało. Lecz zaśpiewano piękną pieśń pobożną, tak smutną, iż 
Jankowi łzy spłynęły z oczu i lżej mu było15. 

Postanowił wyruszyć w świat. Dlatego też, następnego dnia 
wziął cały swój majątek, który stanowiło pięćdziesiąt talarów i kilka 
drobnych monet, oraz kilka najpotrzebniejszych rzeczy.  

Kierując się złotymi radami ojca, Janek podróżował z małym 
tobołkiem na plecach, i pomagał każdej potrzebującej osobie, którą 
tylko spotkał na drodze. Pewnego dnia, np. podarował biedakowi 
kilka monet, i uporządkował wszystkie zaniedbane, zapomniane 
groby w wiosce, w której nocował. Innym razem z kolei, Janek po-
mógł nieboszczykowi. Chłopak zapłacił ludziom, którzy chcieli 
zbezcześcić zwłoki zmarłego, aby tego nie robili. Zmarły miał bo-
wiem pewne długi, których nie zdążył uregulować przed śmiercią, za 
co chciano go wyrzucić z trumny. Oprawcy przyrzekli zostawić ciało 
nieboszczyka w spokoju, kiedy tylko dostali pieniądze. Dlatego też, 
poczciwy i pobożny chłopiec: 

Ułożył na powrót w trumnie nieboszczyka, złożył mu ręce, po-
żegnał i poszedł dalej przez las wąską drogą16. 

Wypełniając przyrzeczenie złożone ojcu, Janek wędruje dalej i 
czyni dobro. Któregoś dnia na jego drodze „staje” tajemniczy męż-
czyzna, który od tej pory zostaje jego towarzyszem podróży: 

(…) wkrótce polubili się szczerze. Nieznajomy był człowiekiem 
dobrym, a przy tym o wiele mądrzejszym od Janka, który podziwiał 
jego doświadczenie. Musiał on wiele podróżować w życiu, bo wszyst-
ko znał i wiedział, a opowiadać umiał bardzo zajmująco17. 

Chodzili razem od wioski do wioski, pomagając innym lu-
dziom, np. staruszce ze złamaną nogą. Odwiedzali miasteczka, szli 
przez góry, pola, rzeki, lasy, aż pewnego dnia dotarli do wielkiego i 
dziwnego miasta, w którym działy się niespotykane rzeczy. Janek 
wraz ze swym towarzyszem podróży, dowiedzieli się w oberży od 
gospodarza, iż: 

Król w tym państwie był stary, ale bardzo dobry, nikt się na 
niego nie uskarżał, bo nigdy żadnej krzywdy nie wyrządził nikomu. 

                                                 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
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Ale za to córeczka! Boże zachowaj od takiej królewny. Piękna jak 
nikt na świecie, ale zła czarownica, która już wielu książąt życia 
pozbawiła. (…) — Każdemu pozwalała starać się o swoją rękę, 
wszystko jej było jedno: król czy żebrak. Ale musiał odgadnąć trzy 
razy jej myśli. Jeżeli mu się uda, zostanie jej mężem, a po śmierci jej 
ojca panem całego kraju; ale jeżeli nie zgadnie trzy razy, co ona 
pomyślała, pójdzie na śmierć — zetną mu głowę i kwita. (..) Biedny 
król każdego roku jeden dzień poświęcał na modły, aby królewnie 
zmiękczyło się serce. Od poranka aż do nocy klęczał wtedy ze wszyst-
kimi rycerzami, ale to nic a nic nie pomagało. Cały naród zresztą 
bardzo nad tym ubolewał i nawet stare babcie, które lubiły wódecz-
kę, na znak żałoby dolewały do niej czarnej farby18. 

Janek usłyszawszy opowieść oberżysty stwierdził, że królewna 
jest zła i szkaradna, jednak bardzo szybko zmienił zdanie. W chwili, 
gdy ujrzał przejeżdżającą królewnę ze swym orszakiem, od razu 
zapragnął ją poślubić. Była piękna i na dodatek twarz miała tak do-
brą, tylko bardzo smutną, że chłopak wnet zwątpił we wszystkie 
złośliwości prawione na jej temat. Dodatkowo jej oblicze przedsta-
wiało tę samą osobę, którą Janek zobaczył we śnie, po śmierci ojca. 
Kiedy tylko ludzie z miasteczka dowiedzieli się o pomyśle poślubie-
nia królewny, zaczęli mu odradzać, nie wierząc w jego powodzenie. 
On natomiast ufał swemu szczęściu, dlatego też udał się na zamek 
prosić króla o rękę królewny. Zrozpaczony król zgodził się, aby Ja-
nek przez trzy kolejne dni odgadywał myśli królewny, również nie 
wierząc w powodzenie chłopaka.  

W nocy, przed dniem, w którym chłopak miał odgadywać 
pierwszą myśl królewny, na zwiady wybrał się towarzysz podróży. 
Chciał bowiem pomóc Jankowi. Tajemniczy mężczyzna domyślał 
się, że nieszczęsna dziewczyna jest pod wpływem złego uroku i stąd 
jej diabelskie zachowanie. Okazało się, że jego przypuszczenia były 
trafne. Królewna przed dwunastą wyfrunęła z komnaty na czarnych 
skrzydłach do złego czarnoksiężnika, który dowiedziawszy się o 
nowym śmiałku, rzekł: 

                                                 
18 Ibidem. 
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Kiedy stanie przed tobą, powinnaś pomyśleć o czymś najprost-
szym, na przykład o twoim trzewiku. Tego nigdy nie zgadnie. Potem 
każesz uciąć mu głowę i przyniesiesz mi jutro jego oczy19. 

Posłuszna dziewczyna wróciła na zamek, czekając pojawienia 
się Janka. Chłopak oczywiście znał odpowiedź, ponieważ towarzysz 
podróży poradził mu powiedzieć o trzewiczku. Rzekomo odpowiedź 
miała przyśnić się tajemniczemu podróżnikowi w nocy. Identyczna 
sytuacja powtórzyła się także drugiego i trzeciego dnia, ku ogrom-
nemu zdziwieniu nie tylko królewny, ale i całego królestwa. Myśla-
mi królewny po trzewiczku były kolejno: rękawiczka i głowa same-
go złego czarownika. 

Janek przeszedł wszystkie zadania zwycięsko, dzięki swemu 
tajemniczemu towarzyszowi. To on przechytrzył czarnoksiężnika, 
zabił go i zdjął urok z biednej królewny. Nieznajomy po udzieleniu 
pomocy chłopakowi, żegna się z nim, wyjawiając kim jest naprawdę. 
Towarzysz podróży był bowiem owym nieboszczykiem, któremu 
chłopak pomógł na początku swej wędrówki. Za zapewnienie spoko-
ju po śmierci, zmarły, odwdzięczył się szczodrze. Dzięki jego pomo-
cy Janek nie tylko, nie stracił życia, ale stał się wspaniałym królewi-
czem, poprzez małżeństwo ze śliczną królewną. 

Dobry wpływ ojca na syna i jego mądre wskazówki, pozwoliły 
odnaleźć chłopakowi szczęście. Teraz, Janek nie będzie już sam na 
świecie, znalazł swe miejsce u boku ukochanej:  

Młodzi byli szczęśliwi i kochali się bardzo,a stary król dożył 
wielu dni przyjemnych, huśtając na kolanach małe wnuki i pozwala-
jąc im bawić się berłem i jabłkiem. Czasem tylko miał wielki kłopot, 
kiedy się napierały koniecznie korony20. 

Dzięki „złotej” radzie taty, chłopak został królem, szczęśli-
wym mężem, oraz ojcem. Życie Janka zmieniło się na lepsze, po-
nieważ zawsze mógł czuć wsparcie ze strony swego ukochanego 
rodzica. Ojciec nawet po śmierci właściwie kierował drogami swego 
syna, tak aby wiodło mu się dobrze. Siła ojcowskiej miłości sprawi-
ła, że życie bohatera stało się bajką.  

 

                                                 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
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3. Brak ojca w wychowaniu dziecka na przykładzie Brzyd-

kiego kaczątka 
Hans Christian Andersen był świetnym obserwatorem całego 

swojego otoczenia i stąd wziął się również smutny opis losu dziecka, 
któremu nie dane było zaznać ojcowskiej opieki. Baśniopisarz bar-
dzo dokładnie przedstawił postać dziecka, które doświadcza uczucia 
odrzucenia ze strony najbliższych i całkowitego braku zainteresowa-
nia ze strony swego ojca.  

Głównymi bohaterami baśni Brzydkie kaczątko21 są zwierzęta 
posiadające ludzkie cechy. Wopowieści tej przedstawione są typowe 
zachowania ludzkie, kiedy to na ich drodze pojawia się ktoś inny, 
odmienny. Zwierzęta żyjące we wsi są zaprezentowane w baśni jak 
społeczność, która prześladuje jednostki wyróżniające się od pozo-
stałych. Dlatego też, małe, brzydkie kaczątko zostaje pozostawione 
samemu sobie, czego nie rozumie. Nikt nie przychodzi mu z obroną, 
kiedy jest przezywane, ani wytykane palcami. Kaczątko nie ma 
obrońcy ani w postaci ojca, ani pocieszycielki w osobie matki. 

Baśń Brzydkie kaczątko rozpoczyna się w czasie, kiedy matka-
kaczka wysiaduje jaja i nie może doczekać się potomstwa. W końcu 
nadchodzi upragniony dzień, w którym wszystkie skorupki zaczęły 
pękać i kolejno pojawiały się śliczne, żółte kaczuszki. Jednak ku 
zmartwieniu matki-kaczki ostatnie, największe jajo, nie dawało żad-
nych oznak. Mimo iż, koleżanka matki-kaczki odradzała jej dalsze 
wysiadywanie, ona postanowiła jeszcze trochę poczekać. Obawiały 
się, że może to być indycze jajo i stąd to długie czekanie na ostatnie-
go malucha.W końcu jajo drgnęło: 

Pip, pip! – zapiszczało pisklątko i wylazło; było bardzo duże i 
brzydkie. Kaczka przyjrzała mu się. – Jakież to kaczątko jest duże – 
powiedziała. – Niepodobne do żadnego innego22. 

Okazało się jednak, że nie było to pisklę indycze, ponieważ 
bardzo dobrze pływało, nawet lepiej od pozostałych, dlatego też 
zadowolona matka postanowiła iść z dziećmi na pierwszy spacer. 
Niestety już tego samego dnia zwierzęta z gospodarstwa dostrzegły 
„inność” największego kaczątka i zaczęły mu dokuczać dziobiąc, 
oraz przezywając. Inne kaczki śmiały się z niego i krzyczały: 

                                                 
21 H. Ch. Andersen, jw. s. 140-145. 
22 Ibidem, s. 140. 
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Fe, jak wygląda tamto kaczątko! Nie chcemy go tu mieć po-
między nami!23 

Zkażdym dniem było coraz gorzej: 
(…) zarówno kaczki, jak kury dziobały, potrącały, kopały i wy-

śmiewały biedne kaczątko, które ostatnie wykluło się z jajka i było 
takie brzydkie. (…) Wszyscy prześladowali biedne kaczątko, nawet 
rodzeństwo było bardzo niedobre dla niego24. 

Biedny malec nie mógł pojąć swym dziecięcym rozumkiem, 
czemu reszta społeczności go nie toleruje. Z początku matka broniła 
syna, ale w końcu wypowiada słowa, które ogromnie ranią malca:  

- Byłoby lepiej, żebyś sobie poszedł gdzieś daleko!25 
Dla małego kaczątka było już tego za wiele. W chwili, gdy 

usłyszało te słowa, jego cały świat runął. Stracił oparcie w osobie 
matki, przy tym nie mając w ogóle kontaktu z ojcem. Tata-kaczor od 
samego początku nie interesował się losem syna. Nie zamienił z nim 
nawet słowa, nie mówiąc już o jakiejkolwiek obronie. Dlatego też, 
mały, brzydki kaczorek postanawia uciec z rodzinnej wsi. Postana-
wia już nigdy nie wrócić do gospodarstwa, ponieważ nikt go tutaj nie 
kochał. Rodziców wcale nie obchodził, rodzeństwo również go nie 
tolerowało. Biedak nie miał na co dalej czekać, musiał opuścić dom i 
szukać szczęścia gdzie indziej.  

Osamotnione kaczątko długo wędrowało, zanim dotarło na 
bagna, gdzie dostrzegło stado dzikich kaczek. Niestety i tam, maluch 
nie znalazł upragnionego szczęścia, ponieważ wszystkie ptaki padły 
łupem myśliwych. Przerażony kaczorek wyruszył, więc w dalszą 
podróż, aż dotarł do małego, skromnego domku staruszki. Jednak i 
tam nie był szczęśliwy.Stara kobieta kazała mu znosić jaja, czego on 
nie potrafił, a zwierzęta tam mieszkające ciągle mu dokucza-
ły.Opuścił, więc chałupkę, w poszukiwaniu lepszego domu.  

Całą jesień i srogą zimę biedne kaczątko spędziło na poszuki-
waniu swego miejsca na ziemi. Pewnego dnia ujrzałostado cudow-
nych, białych łabędzi i zapragnęło stać się kiedyś podobnym do nich. 
Było to jego wielkie marzenie. Szare kaczątko w deszczu, mrozie i 
chłodzie spacerowało po polach, pływało w zbiornikach wodnych, 

                                                 
23 Ibidem, s. 141. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem, s. 142. 
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odczuwając wielką samotność. Podczas dużych mrozów otarło się 
nawet o śmierć. Gdy woda w stawie zamarzła, biedne kaczątko 
przymarzło do tafli lodu. Od całkowitego zamarznięcia uratował go 
przechodzący obok chłop, który zauważył nieszczęśnika. Wziął go 
do domu i go ogrzał. Wieśniak chciał, aby szary ptak pobył dłużej w 
jego chacie, jednak ten bał się żony i dzieci gospodarza. Dlatego też, 
kiedy tylko lepiej się poczuł, szybko uciekł z domu chłopa, zaszywa-
jąc się na bagnach w sitowiu.  

Ten niezwykle trudny czas dla bohatera kończy się z nadej-
ściem wiosny. Wtedy to, zmienia się całe życie szarego kaczorka. 
Któregoś pięknego, słonecznego dnia, szary ptak zauważa owe cu-
downe łabędzie, których wyglądem jest zachwycony. Postanawia do 
nich podpłynąć i zginąć z ich „ręki”. Bohater chce zostać zadziobany 
przez te piękne ptaki i wreszcie skończyć swe beznadziejne, smutne i 
samotne życie. Jakie było jego zdziwienie, gdy łabędzie nie tylko nie 
zaczynają go dziobać i przepędzać, ale wyrażają zachwyt na temat 
jego wyglądu. Wtedy to, nieszczęśnik przegląda się w tafli wody i 
dostrzega swe nowe, piękne oblicze. Podczas srogiej zimy szary ptak 
wydoroślał i stał się cudownym, białym łabędziem. W tym czasie 
koło stawu stały również dzieci, które podziwiały ptaki. Widząc 
nowego łabędzia zaczęły wołać:  

- Ten nowy jest najładniejszy. Taki młody i piękny!26 
Po raz pierwszy w życiu młody ptak poczuł się wreszcie 

szczęśliwy. Bohater został zaakceptowany i nie musiał już uciekać 
przed wyzwiskami, kopniakami, oraz drwinami na jego temat. Ptasi 
młodzieniec nie mógł uwierzyć, że los się do niego uśmiechnął, i od 
tej pory będzie miał zarówno dom, jak i rodzinę w postaci innych 
łabędzi. Bohater w tak pięknej i radosnej chwili nie wiedział jak ma 
się zachować, dlatego też: 

Schował głowę pod skrzydła i sam nie wiedział, co się z nim 
dzieje; był zbyt szczęśliwy, ale wcale nie dumny, gdyż dobre serce nie 
bywa nigdy pyszne; myślał o tym, jak go prześladowano i wyszydza-
no, i słuchał, jak wszyscy teraz mówili, że jest najpiękniejszym ze 
wszystkich pięknych ptaków27. 

                                                 
26 Ibidem, s. 145. 
27 Ibidem. 
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Brak ojca w wychowaniu dziecka wpływa bardzo negatywnie 
na jego rozwój, co widać na przykładzie baśni Brzydkie kaczątko. 
Bohater za całą zaistniałą sytuację nie obwinia swojej rodziny, czyli 
ojca, ani matki, lecz siebie samego. Uważa on, iż jest tak brzydki, że 
nie zasługuje na miłość rodziców, rodzeństwa, ani nikogo innego. Z 
powodu odrzucenia przez najbliższą rodzinę, bohater ma niską sa-
moocenę, i pragnie być kimś innym, niż jest. Jego żal, smutek i roz-
pacz, spowodowany brakiem miłości powoduje u malca brak chęci 
do życia. Nie widząc sensu swej egzystencji, decyduje się na śmierć. 
Na szczęście jednak nie dochodzi do tej ostateczności i jego los się 
odmienia. Dobre serduszko bohatera, które tak potrzebowało miłości 
rodzicielskiej zostaje złamane przez odrzucenie zarówno przez ojca, 
jak i matkę. 

Dla biednej sieroty zima była podwójnie trudna.Z jednej stro-
ny ze względu na ciężkie warunki atmosferyczne, a z drugiej na zły 
stan ducha dorastającego malca. Na czas zimy przypadał okres doj-
rzewania szarego kaczątka, w którym powinien uczestniczyć ojciec. 
Adolescencja jest trudnym czasem nawet dla osoby mającej normal-
ną, pełną rodzinę, już nie wspominając o kimś samotnie się wycho-
wującym. Brak odpowiedniego wzorca ze strony ojca, skutkował 
więc niską samooceną sieroty, doprowadzając nawet do chęci odej-
ścia z tego świata. Kaczątko pozbawione rodziny i odpowiedniej 
opieki przeżyło jedynie tylko cudem. 

 
4. Dziewczynka z zapałkami jako przykładojca znęcającego 

się nad swym dzieckiem 
Hans Christian Andersen potrafił dostrzec zło na świecie, w 

każdym jego najdrobniejszym aspekcie. Widząc los biednych dzieci, 
które wysyłane są na żebry przez swych rodziców, postanowił to 
opisać w jednej ze swych baśni pt. Dziewczynka z zapałkami. W 
opowieści tej mamy przedstawiony jak najbardziej negatywny opis 
ojca małej dziewczynki, nad którą znęca się zarówno fizycznie jak i 
psychicznie. 

Baśń Dziewczynka z zapałkami to wzruszająca opowieść, któ-
rej bohaterką jest mała, biedna dziewczynka, która boso, bez odpo-
wiedniego ubrania przemierza ulice miasta w wigilię Nowego Roku. 
W starym fartuchu, który nie dawał w ogóle ciepła, bohaterka niesie 
wiązki zapałek. Musi je sprzedać, aby móc wrócić do domu. Niestety 
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nikt ich nie kupował. Każdy zajęty był swoimi sprawami i chciał 
wrócić jak najszybciej do ciepłego domu, w którym czekało już 
świąteczne jedzenie. Dlatego też, dziewczynka zaglądała do okien 
kolejnych domów, w których uśmiechnięte rodziny zasiadały do 
wieczerzy. W domu biedaczki nie było bowiem ani ciepła, ani miło-
ści. Dziecko nie chciało wracać do swej chatyz pustymi rękami, po-
nieważ wiedziało, że dopóki czegoś nie sprzeda, to wyrodny ojciec 
znów ją zbije. Ojciec znęcał się bowiem nad córką, zarówno psy-
chicznie, jak i fizycznie. Nie okazywał jej w ogóle czułości, straszył 
ją karami cielesnymi i bił ją, gdy nic nie zarobiła. Strach przed ojcem 
spowodował, że wolała zostać na ogromnym mrozie, który przeszy-
wał jej drobne ciałko. Z każdą godziną ziąb dokuczał dziewczynce 
coraz bardziej, więc postanowiła schować się między dwoma doma-
mi, gdzie było troszkę cieplej. Jej delikatne i chudziutkie rączki cał-
kiem zdrętwiały z zimna, dlatego też zapragnęła zapalić chociaż 
jedną zapałkę, żeby rozgrzać swe paluszki:  

Wyciągnęła jedną i „trzask!”, jak się iskrzy, jak płonie! mały, 
ciepły, jasny płomyczek, niby mała świeczka otoczona dłońmi! Dziw-
na to była świeca; dziewczynce zdawało się, że siedzi przed wielkim, 
żelaznym piecem o mosiężnych drzwiczkach i ozdobach; ogień palił 
się w nim tak łaskawie i grzał tak przyjemnie; ach, jakież to było 
rozkoszne! Dziewczynka wyciągnęła przed siebie nóżki, aby je roz-
grzać także – a tu płomień zgasł. Piec znikł – a ona siedziała z nie-
dopałkiem siarnika w dłoni28.  

Wizja po zapaleniu zapałki była tak wspaniała, że bohaterka 
szybciutko zapaliła następną. Wtedy to dziewczynka ujrzała przytul-
ny pokoik, w którym na środku stał stół pięknie nakryty białym ob-
rusem. Na stole w półmisku leżała i pachniała pieczona gęś. Dla 
głodnego dziecka był to cudowny obraz, lecz w chwili, gdy siarnik 
zgasł, znikła dymiąca gęś. Przy odpaleniu następnej zapałki, biedulce 
ukazała się przepiękna choinka z tysiącami światełek. Zerkające na 
nią lampki, nagle wszystkie wzniosły się do nieba. Utworzyły tam-
cudowne, świecące gwiazdy. Niespodziewanie jedna z nich zakreśli-
ła błyszczący, długi ślad na niebie i spadła. Widząc to, mała kru-
szynka rzekła: 

                                                 
28 Ibidem, s. 194. 
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- Ktoś umarł! – (…) jej stara babka, która jedyna okazywała 
jej serce, ale już umarła, powiadała zawsze, że kiedy gwiazdka spa-
da, dusza ludzka wstępuje do Boga29. 

Bohaterka na wspomnienie babci poczuła głęboki smutek. By-
ła to jedyna osoba z rodziny, która kochała i opiekowała się nią. Po 
śmierci ukochanej babci, dziewczynka została całkiem sama na 
świecie. Jedyne, co czekało ją w domu to horror, który zgotował jej 
własny ojciec. Myśli o babuleńce sprawiły, że gdy dziewczynka 
zapaliła następną zapałkę, ujrzała ją stojącą przed sobą. Była ona 
jeszcze piękniejsza niż zapamiętała ją biedaczka. Szczęśliwa mała 
istotka zapaliła, więc wszystkie siarniki na raz, aby babcia nie znik-
nęła. I tak się też stało, babunia nie zniknęła. Spojrzała na wnuczkę z 
jeszcze większą miłością, niż kiedykolwiek i wzięła ją w ramiona. 
Babunia uniosła do góry dziewczynkę i zabrała ją wprost do samego 
Boga. 

Następnego dnia, rankiem, kiedy ludzie wyszli na ulice, zoba-
czyli zamarzniętą małą biedaczkę, która w skostniałych dłoniach 
trzymała garść spalonych zapałek. Mieszkańcy miasteczka widząc 
tak smutny obrazek, zaczęli dziewczynce współczuć. Nie wiedzieli 
jednak tego, że malutka istotka jest teraz z ukochaną babunią w nie-
bie i nigdy więcej nie spotka ją żadna kara ze strony wyrodnego ojca. 
Babcia przygotowała wnuczce miejsce w niebie, gdzie już zawsze 
będzie kochana i szczęśliwa30. 

Obraz ojca w baśni Dziewczynka z zapałkami to człowiek bez 
jakichkolwiek ciepłych uczuć. Nie liczy się dla niego własne dziec-
ko. Wyrzuca córkę na mróz w nieodpowiednim ubraniu, po to, aby 
sprzedawała zapałki. To za jego sprawą mała istotka umiera, zama-
rzając na ulicy. Dziewczynka tak bardzo bała się powrócić do domu, 
gdzie czekał na nią zły ojciec, że wolała zamarznąć. Własny ojciec 
okazał się być dla dziecka najgorszym oprawcom, który doprowadził 
do śmierci malutkiej dziewczynki.  

Obrazy ojcostwa w baśniach Hansa Christiana Andersena są 
przeróżne, jak dowodzą podane przykłady i są tak różne, jak w 

                                                 
29 Ibidem. 
30 G. Lasoń-Kochańska, 2011, Gender, querr i dorastanie – baśnie Hansa 

Christiana Andersena, Świat Tekstów (online) WWW: http://www.slupskie-
prace-filologiczne.apsl.edu.pl/9/lason9.pdf ( dostęp 16.10.2016 ). 
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prawdziwym życiu. Niektórzy mężczyźni spełniają się w tej roli 
idealnie, niestety część z nich nie zasługuje nawet na to miano, tak 
jak to przedstawia również literatura. 

 
Streszczenie: 
Artykuł, zatytułowany Obrazy ojcostwa w baśniach Hansa 

Christiana Andersena poświęciłam postaci ojca, który odgrywa 
ogromną rolę w wychowaniu swojego dziecka. Zaprezentowałam 
również jego nieoceniony wpływ na dorosłe życie swoich pociech. 
Przedstawiając zagadnienie, posłużyłam się takimi baśniami Ander-
sena, jak: Towarzysz podroży, Brzydkie kaczątko, oraz Dziewczynka z 
zapałkami. 

Słowa kluczowe: ojciec, ojcostwo, baśń, Hans Christian An-
dersen 

 
Summary: 
The article, entitled Images of fatherhood in the fairy tales of 

Hans Christian Andersen, I devoted to the figure of a father who 
plays a huge role in raising his child. I also presented his invaluable 
influence on the adult life of his children. Presenting the issue, I used 
Andersen's fairytales such as: The Companion of the trip, The Ugly 
Duckling, and The Little Matchgirl.  

Key words: father, fatherhood, fairy tale, Hans Christian An-
dersen 
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Marta Pietrycha 
 

Relacje ojca z synem 
 
Wstęp 
Obecnie rodzina podlega licznym przemianom. Zmianie ulega 

jej struktura, formy życia, funkcje przez nią pełnione, ale również i 
relacje pomiędzy jej członkami1. Z pedagogicznego punktu widzenia 
niezwykle istotne są relacje na linii ojciec – syn. Ojciec jest nie tylko 
przykładem do naśladowania, ale jest nauczycielem – „uczy dziecko, 
na czym polega bycie mężczyzną”2. Silna oraz zdrowa więź pomię-
dzy ojcem a synem jest podstawą dobrych relacji w rodzinie. A do-
datkowa przyjaźń z ojcem, dla dorastającego chłopca jest dużą pod-
porą. Taka relacja wymaga jednak od rodzica pełnego zaangażowa-
nia w wychowanie syna już od pierwszych dni jego życia. 

 
1. Termin ojcostwo 
W literaturze przedmiotu nie ma jednoznacznej definicji poję-

cia ojca oraz ojcostwa. Według słownika języka polskiego ojciec to 
mężczyzna mający własne dziecko lub własne dzieci3. Z kolei w 
znaczeniu prawnym zdaniem W. Okonia ojcem staje się mężczyzna, 
wówczas gdy dziecko rodzi się nie tylko w danym związku małżeń-
skim, lecz również i pozamałżeńskim lub też w wyniku adopcji4. W 
psychologii zaś czytamy, iż ojciec to ktoś, kto zajmuje miejsce ojca 
wchodząc tym samym w role rzeczywistego ojca5. Stąd też mówi się, 
że ta osoba przejęła funkcje rzeczywistego ojca i wypełnia je w myśl 
psychologicznego stosunku do dzieci6. 
                                                 

1 M. Świderska. Ojciec w opiece i wychowaniu dziecka, ,,Pedagogika 
Rodziny. Family Pedagogy”, 2011 nr 1 (3/4), s. 43–58. 

2 J. Brodziak, Relacje ojca z synem, https://parenting.pl/relacje-ojca-z-
synem (dostęp: 22 grudzień 2017). 

3 B. Krzesińska – Żach, Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń, 
Białystok 2008, s. 35. 

4 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998, s. 272. 
5 A. S. Reber, Słownik psychologii, Warszawa 2000, s. 447. 
6 B. Krzesińska-Żach, Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń, Bia-

łystok 2008, s. 35. 
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Ojcostwo to również „pewna relacja między dwojgiem ludzi, 
więź miłości, polegająca przede wszystkim na przekazaniu życia – 
przedłużeniu populacji”7. Mowa jest tu o relacji zachodzącej między 
matką dziecka, a ojcem, czyli pomiędzy kobietą i mężczyzną. W 
tejże relacji to kobieta czyni mężczyznę ojcem. Kolejna to właśnie 
relacja ojca z dzieckiem. Ta z kolei polega na wypełnieniu przez ojca 
obowiązków, zapewnieniu dziecku podstawowych potrzeb. Mówimy 
jeszcze o jednej relacji – o relacji ojca do Boga Stwórcy. I tak w 
przykazaniu czwartym czytamy – „Czcij ojca swego i matkę swoją”8. 

Zdaniem Jana Pawła II ojcostwo dla każdego mężczyzny jest 
ogromnym wyzwaniem, a zarazem „szansę na sprawdzenie siebie, 
swojej odpowiedzialności i współodczuwania z małżonką – matką. 
Bycie ojcem stać się może głębokim powołaniem, gdyż dzięki niemu 
mężczyzna rozpoznaje siebie w nowej roli, która stanowi dla niego 
najwyższe ze wszystkich życiowych osiągnięć”9.  

 
2. Pojęcie relacji 
Relacja z łac. relatio potocznie oznacza opowiadanie, sprawozda-

nie z wydarzenia, wypadku, to więc nic innego jak zdawanie komuś 
sprawy z konkretnego przebiegu. W rozumieniu logicznym relacje uj-
muje się jako stosunek zachodzący pomiędzy dwoma bądź więcej poję-
ciami, przedmiotami, wielkościami10. W pedagogice zwraca się uwagę 
na relację z obiektem. W tym kontekście mówi się już o emocjonalnej 
więzi jednostki z konkretną osobą. Termin ten używany jest głównie w 
znaczeniu zdolności do troszczenia się o drugą osobę, jej kochania. Jest 
to przeciwwaga zainteresowania oraz miłości do samego siebie11. Okre-
ślenie relacja często w literaturze przedmiotu używa się zamiennie z 
pojęciem stosunek12 bądź związek13.  

                                                 
7 D. Wilk, Ojciec, tata, tatuś – nowe spojrzenie na problem ojcostwa w 

literaturze współczesnej, ,,Pedagogia Ojcostwa”, 2013, nr 6 (1), s. 115. 
8 D. Kornas – Biela, Oblicza ojcostwa, Lublin 2001, s. 193 – 194. 
9 K. Dymek, Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, 2008, s.16. 
10 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, 

Warszawa 1989, s. 436. 
11 A. S. Reber, jw. s. 620. 
12 W. Okoń, jw. s. 258. 
13 A. S. Reber, jw. s. 895. 
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Termin relacja ma swoje naukowe źródło w słowie – relacjonizm. 
Relacjonizm z łac. relatio czyli odnoszenie, jest poglądem filozoficz-
nym, według którego odpowiednim przedmiotem naukowego poznania 
są omawiane stosunki, a więc relacje pomiędzy rzeczami (substancjami) 
bądź zjawiskami, a nie same te rzeczy czy zjawiska14. 

W takim podejściu wyolbrzymia się role relacji. Relacja ta za-
kłada istnienie konkretnego fundamentu. A tu najbardziej trwałym 
fundamentem oraz bazą relacji jest osoba. Warto zaznaczyć, iż ,,całe 
ludzkie działanie zakłada ciągły kontakt z drugą osobą”15, przede 
wszystkim kontakt ten dotyczy osób najbliższych – rodziny, jak 
również pracowników, pracodawcy. Niemniej jednak często zdarza 
się, iż w sytuacji nadmiaru ów relacji człowiek zatraca pole świado-
mości istnienie faktu, że przedmiotem odniesienia jest osoba. Stąd 
też istotną rolę odgrywa koncepcja człowieka w świetle omawianej 
relacji osobowej. Takie podejście ma również podstawowe znaczenie 
dla szeroko rozumianej teologii rodziny16. 

Relacja to „przyporządkowanie czegokolwiek czemukol-
wiek”17. Zdaniem M. Jeziorańskiego jest to ogólna i podstawowa 
definicja, na jej podstawie poszczególne nauki precyzują poszcze-
gólne jej znaczenie w zależności od prowadzonych przez nie badań. 
W filozoficznym ujęciu relacja to „odniesienie, którego następstwem 
jest sposób bytowania pomiędzy dwoma kresami”18. W definicji tej 
relacja jest bytem, pewną odrębną formą istnienia, uwarunkowaną 
odpowiednimi korelatami. A w relacji wychowawczej korelatami są 
wychowawca i wychowanek, którzy są odrębnymi bytami19. 

Relacja to również „suma trwających w czasie interakcji o 
względnie trwałym charakterze”20. 
                                                 

14 J. Tokarski, Słownik wyrazów obcych, Warszawa: 1979, s. 638. 
15 M. Z. Stepulak. Relacyjność systemu rodzinnego, ,,Roczniki teolo-

giczne”, 2007, t. LIV, zeszyt 10, s. 99. 
16 Tamże. 
17 M. Jeziorański, Relacja wychowawcza w ujęciu wybranych koncepcji 

antropologicznych, ,,Paedagogia Christian”, 2015, nr 2 (36), 45.  
18 Tamże. 
19 Tamże. 
20 L. Dakowicz, Relacje z rodzicami w percepcji białostockiej młodzieży, 

[w:] M. Szyszka, Dylematy życia rodzinnego. Diagnoza i wsparcie, Lublin 
2016, s. 29. 
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3. Typologia relacji  
W literaturze przedmiotu mamy do czynienia z wieloma mo-

delami relacjami. Jedną z nich jest relacja w zależności od rodzajów 
podmiotów21. Mówimy zatem o jej czterech rodzajach:  

1. Człowiek w relacji do samego siebie. Relacja ta jest inter-
personalna. W kontekście wychowania relacje te kojarzone są z pro-
cesem samowychowania22.  

2. Człowiek w relacji do drugiego człowieka. Jest to relacja inter-
personalna, a więc jedna z pierwotnych i powszechnych relacji. W pe-
dagogice stoi zatem na początku praktyki wychowawczej oraz nauko-
wej refleksji nad całym procesem wychowaniem. Bowiem już samo 
słowo – pajdagogos mówi o osobie, która prowadzi i osobie prowadzo-
nego. Zmieniające się koncepcje wychowawcze przyczyniły się do 
zmiany ważności układu osoby wychowawcy bądź wychowanka. Mimo 
to mówi się nadal o relacji jako układzie dwuosobowym23. 

3. Człowiek w relacji do zborowości. Relacja ta dotyczy spo-
łecznego kontekstu rozwoju osoby. Mówi się o dwóch odmianach 
relacji. Pierwsza dotyczy sytuacji, w której to indywidualny wycho-
wawca jest w ścisłej relacji do zbiorowości wychowanków. Druga 
zaś dotyczy sytuacji odwróconej – kiedy to wychowawca jest pod-
miotem zbiorowym względem danej jednostki.  

4. Zbiorowość w relacji do innej zbiorowości. W układzie tym 
nie występuje indywidualny człowiek dlatego też sytuacja ta nie 
wpisuje się w relacje wychowawczą. W naukach o wychowaniu takie 
podejście wpisuje się w teorię systemową oraz teorię strukturalizmu 
społecznego. W powyższych ujęciach często podkreśla się, że 
,,jednostka jest częścią szerszej struktury i to właśnie zmiany wywo-
łane w niej powodują konsekwentnie zmiany w sposobie myślenia i 
działania jednostki”24. 

 
4. Zalety prawidłowych relacji 
Relacje z innymi osobami odgrywają ważną rolę w życiu 

człowieka. Dzięki nim ,,kształtuje się poczucie własnej wartości, 

                                                 
21 Tamże, s. 48. 
22 Tamże. 
23 Tamże. 
24 Tamże, s. 49. 
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rozwija się osobowość, zaspokajane są potrzeby, dzięki relacjom 
zachodzi proces socjalizacji”25. W relacjach tych już od naszego 
dzieciństwa istotne są powtarzające się sytuacje, wypowiedzi, trau-
matyczne przeżycia, które zostawiają w głębokie ślady w psychice 
każdego człowieka.  

Prawidłowe relacje zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa, 
gwarantują ufne spojrzenie w naszą przyszłość, dają świadomość, że 
są wśród nas osoby, którym możemy zaufać, zawierzyć się, osoby na 
które możemy liczyć. To one pozwalają kształtować postawy, wiarę 
w to, iż jesteśmy osobą kochaną, osobą godną miłości. O osobie 
dojrzałej uczuciowo świadczy fakt nawiązywania głębokich i pozy-
tywnych relacje z innymi. U podstaw omawianych prawidłowych 
relacji leży autentyczność, a więc szczerość, otwartość oraz prostoli-
nijność. Relacje prawidłowe zakładają „poszanowanie godności dru-
giego człowieka, tolerancję dla jego odmiennych poglądów, postaw, 
wartości”26.  

Relacje te rozwijają się w ciągu całego naszego życia. Mówi-
my wobec tego o dwóch etapach. Pierwszy – rozwój podstawowy, 
drugi zaś – wzrost dojrzałości relacji. W rozwoju podstawowym 
główną rolę przypisuje się najbliższemu środowisku społecznemu, 
rodzicom, wychowawcy, nauczycielom, katechetom i grupom rówie-
śniczym. W drugim zaś etapie to my sami przejmujemy odpowie-
dzialność za świadome oraz samodzielne kształtowanie relacji. W 
drugim okresie ważne jest również środowisko i inne osoby bowiem 
to one mogą ułatwić bądź utrudnić rozwój wzajemnych relacji27. 

 
5. Rodzina jako system 
Rodzina jako system jest złożoną strukturą. Składa się ona ze 

„wzajemnie od siebie zależnych grup osób”28. To one dzielą historię, 
przeżywają emocjonalne więzi, jak również wprowadzają konkretne 
interakcje potrzebne członkom rodziny, jak i grupie jako całości29. 

                                                 
25 M. Ryś, Kształtowanie się poczucia własnej wartości i relacji z innymi 

w różnych systemach rodzinnych, ,,Fides et Radio”, 2011, nr 2 (6), s. 64. 
26 Tamże. 
27 Tamże. 
28 Tamże, s. 65. 
29 M. Plopa, Psychologia rodziny. Teoria i badania, Kraków 2005, s. 15. 
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Relacje występujące wewnątrz całego systemu mówią o jego 
strukturze i specyfice. Relacje te są nakreślone zarówno poprzez role 
pełnione w owym systemie, jak i przez zasady określające sposób 
wypełniania określonych zadań. Stanowią one organizację systemu, 
mówią o jego charakterze i strukturze. Rodzinie zatem przypisuje się 
istotne zadanie – zaspokojenie podstawowych potrzeb jej członków, 
pełnienie określonych ról społecznych. Tym powyższy celom podpo-
rządkowane są jednak pewne zasady regulujące funkcjonowanie 
całego systemu30. 

Wszystkie osoby występujące w rodzinie współtworzą wza-
jemną sieć relacji. W omawianym systemie rodzinnym każda z nich 
ma swoją indywidualność, ale jednocześnie ma w sobie cząstkę całe-
go systemu. Pomiędzy jednostkami w systemie tym istnieją sprzęże-
nia zwrotne. Dlatego też jakakolwiek zmiana w zakresie chociażby 
jednego elementu (np. odejście matki, ojca) pociąga za sobą dodat-
kowe zmiany w całym funkcjonowaniu systemu rodzinnego31. 

Rodzina jako specyficzna grupa społeczna wytwarza swoją in-
dywidualną organizację oraz układ wewnątrzrodzinnych relacji. Jest 
miejscem „przepływu uczuć, które określają właściwą danej rodzinie 
atmosferę”32. Omawiana atmosfera wpływa nie tylko na osobowo-
ściowy rozwój dzieci, ale również na kształtowanie społecznych 
reakcji w otaczającym ich świecie. 

 
6. Relacje w rodzinie 
Relacje w rodzinie mają szczególny charakter. Wynika on bo-

wiem z dużej częstotliwości, trwałości i swoistości kontaktów po-
między jej członkami. Jej stan uwarunkowany jest wspólnym miesz-
kiem, codziennym współżyciem, a także silną więzią emocjonalną 
między członkami rodziny. Więź ta sprzyja zdolności prawidłowego 
odczytywania autentycznych, niewerbalnych komunikatów. Już z 
początkiem okresu prenatalnego życie dziecka posiada charakter 
relacyjny. Dziecko przyjmuje wszystkimi swoimi zmysłami bodźce, 
które kolejno selekcjonuje. Dzięki temu nabywa ono pewnych na-
wyków, a po urodzeniu nawiązuje ze swoimi rodzicami wielozmy-

                                                 
30 M. Ryś, jw. s. 65. 
31 Tamże. 
32 Tamże, s.74 
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słowy kontakt. W toku jego rozwoju kształtująca się jakość relacji. 
Mowa jest tu o relacjach interpersonalnych stanowiących podstawę 
jego dobrostanu. Relacje te umożliwiają lepsze poznania siebie, do-
datkowo otwierają drogę do realizacji swoich możliwości. Takie 
systemowe ujęcie rodziny – „traktujące rodzinę jako całość złożoną z 
różnych podsystemów, których członkowie pozostają ze sobą we 
wzajemnych relacjach”33, zakłada zależność. Bowiem to, co dzieje 
się w danym podsystemie, wpływa jednocześnie na funkcjonowanie 
jej pozostałych podsystemów. 

Relacja rodzice – dzieci w ciągu życia ulega zmianie i mody-
fikacji. Wynika to bowiem z rozwoju dziecka oraz rodzica. Kiedy 
dziecko jest jeszcze małe, potrzebuje troskliwej opieki, zaś później – 
bezpiecznych warunków. W dalszej kolejności, potrzebuje większej 
autonomii. Dość szczególnym zmianom poddana jest relacja w okre-
sie dorastania dziecka. Zmiany te dotyczą wzorców rozmów i uczuć. 
Wzrasta tu znaczenie komunikacji werbalnej, a zmniejsza komunika-
cji niewerbalnej, głównie dotykowej. W tym okresie winny się zmie-
niać jednocześnie postawy rodziców. Dlatego też jeśli przedłuża się 
zależnościowy typ relacji z brakiem reakcji rodziców na potrzeby 
rozwojowe, prowadzi to do powstania konfliktów. I tu mamy do 
czynienia z ironią, agresją. Pomocna wśród rodziców jest świado-
mość, iż w okresie dorastania, dominuje u dzieci krytycyzm, niesta-
bilność emocjonalna. Dzięki tej wiedzy rodzice mogą podjąć odpo-
wiednie działania zmierzające do „kształtowania dobrych relacji 
poprzez cierpliwe prowadzenie dialogu, dyskusję na temat sprzecz-
nych kwestii i negocjacje w celu przyjęcia najlepszych rozwiązań”34. 
Szczególnym wsparciem do osiągnięcia porozumienia w omawianej 
relacji jest „otwartość, szczerość i przezroczystość, jasne wyrażanie 
swoich myśli i przeżyć, ale również trafne odbieranie przekazu od 
partnera interakcji”35. Zdaniem A. Maslow relacje dziecka z rodzi-
cami uwarunkowane są w głównej mierze poprzez zdolność rodzi-
ców do odczytywania ich potrzeb, a więc zarówno potrzeb fizjol-

                                                 
33 L. Dakowicz, Relacje z rodzicami w percepcji białostockiej młodzieży, 

[w:] M. Szyszka, Dylematy życia rodzinnego. Diagnoza i wsparcie, Lublin 
2016, s. 29.   

34 Tamże, s. 31 
35 Tamże. 
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ogicznych, jak i tych psychicznych, do których zaliczamy potrzebę: 
bezpieczeństwa, przynależności, miłości, niezależności, aż na po-
trzebach samorealizacji kończąc. Jeśli zatem rodzice potrafią odczy-
tać omawiane wyżej potrzeby, zapewnią odpowiednie warunki do 
ich zaspokojenia, to zbudują podstawy stabilnej relacji. Taka relacja 
z biegiem czasu będzie się pogłębiać, stanie się punktem odniesienia 
do nawiązania przez dziecko nowych relacji społecznych. Jak słusz-
nie zauważył L. Dakowicz – „rodzice podejmujący trud kształtowa-
nia dobrej relacji ze swoim dzieckiem w okresie, kiedy ze względu 
na czas dojrzewania, jest to zadanie szczególnie wymagające, pono-
szą nierzadko wysokie koszty związane ze zmianą swoich nawyków, 
sposobów myślenia, a nawet hierarchii wartości”36. Rodzice trosz-
cząc się o własne dzieci, o ich relacje, rezygnują z wielu rzeczy, na-
wyków. A podjęta przez nich w tym zakresie aktywność dla dziecka 
jest wzorem tego, jak tak naprawdę powinna wyglądać prawidłowa 
relacja człowieka z człowiekiem. 

 
7. Relacje z synem  
Dla dziecka relacja z rodzicem jest niezwykle istotna. Wdru-

kowuje się ona w jego osobowość, pozostawiając przy tym trwałe 
ślady. Relacja ojca z synem kształtuje pełne wyobrażenia dziecka o 
samym sobie, jako mężczyźnie, ma ona również wpływ na osobiste i 
zawodowe wybory. Ojciec z racji tego, że nie ma silnej potrzeby 
ochraniania dziecka jak ma to miejsce w przypadku matki, pragnie 
pokazać mu świat. Dzięki takiej postawie, dziecko otrzymuje od ojca 
zachętę do zabawy, aktywności, uczenia się oraz zdobywania no-
wych umiejętności. Mężczyzna wszystkie trudności czy też niepo-
wodzenia dziecka ujmuje, jako istotny problem do rozwiązania. Po-
kazuje, że problemy są rzeczą naturalną, nie świadczą o jego ułom-
ności czy wrogości otaczającego go świata. Takie nastawienie mo-
tywuje dziecko, nabiera ono wiary we własne siły, dodatkowo budu-
je poczucie własnej wartości, jest ufne37. 

Mężczyźni mają odmienne wyobrażenie na temat ojcostwa. 
Jedna grupa traktuje swoich synów jak kolegów, inni zaś jak pod-

                                                 
36 L. Dakowicz, jw. s. 31. 
37 A. Skreczko (rec.), F. Nembrini, Między ojcem a synem. O budowaniu 

relacji, Kraków 2015, s. 303. 
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władnych i nie czując się pewnie w roli ojca – wycofują się z zadań 
rodzicielskich. Nie jest łatwo być ojcem syn. Dlatego też by uniknąć 
niechcianych konfliktów i mieć poprawne relacje z nastolatkiem, 
konieczne jest zdaniem F. Nembrini „aktywne uczestniczenie w ży-
ciu syna od najmłodszych lat”38. Warto jednak zaznaczyć, że na po-
prawę omawianych stosunków nigdy nie jest tak naprawdę za późno. 
Bowiem nawet ze zbuntowanym nastolatkiem może ojciec znaleźć 
chociażby małą nić porozumienia, trzeba jedynie wiedzieć, w jaki 
sposób to zrobić.  

Chłopcy w wieku 1 – 3 lat przestają uważać mamę za ich naj-
ważniejszą osobę, zwracają się w stronę ojca. W tym czasie odkry-
wają zabawki, a więc statki, traktory. Pragną być tacy jak tata, za-
czynają naśladować jego zachowanie. Relacja ojca z synem stają się 
wobec tego bliższa niż miało to miejsce do tej pory. Ojciec staje się 
przykładem do naśladowania, uczy dziecko bycia mężczyzną. Ta 
silna, zdrowa więź pomiędzy nimi jest podstawą dobrych relacji w 
rodzinie. Na kolejnych etapach rozwoju potrzeby chłopców ulegają 
zmianie. Wówczas odchodzą od tego, co kobiece, przechodzą w 
stronę ojców by dowiedzieć się o męskości. Ojciec staje się wzorem, 
chłopiec naśladuje go, kopiując jego zachowanie wobec innych. Dla-
tego też nawet ta najlepsza mama nie potrafi nauczyć chłopca bycia 
mężczyzną. Prawidłowe relacje z synem sprawiają, iż problemy wy-
chowawcze są mniej dotkliwe39.  

 
8. Ojciec – syn – matka 
Małe dzieci dość szybko doświadcza różnicy między rzeczami 

otrzymywanymi od ojca i od matki. Dlatego też wielu badaczy prze-
strzega przed nowym ojcostwem, gdzie ojcowie pragną być konku-
rencją dla matek w opiece swoich dzieci. W odpowiedni sposób po-
winni być uosobieniem odmiennych relacji w kontakcie z synem. 
Matka zatem ma odzwierciedlać inność, ojciec zaś identyczność. Ten 
najwcześniejszy kontakt ojca z synem w dużym stopniu wpływa na 
powstanie więzi. Cechuje się dużą emocjonalnością, opiekuńczością. 
Dlatego też jeśli tylko od początkowych miesięcy chłopiec zostanie 
sensorycznie, motorycznie i afektywnie powiązany z ojcem, nabę-

                                                 
38 Tamże. 
39 Tamże. 
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dzie silne i stabilne doświadczeniem na resztę swojego życia, jak 
również niezbędną podstawą do utworzenia tożsamości płciowej. 

Chłopiec w wieku około półtora roku przeżywa rozdarcie 
między potrzebą oparcia u rodziców a chęcią autonomii. Z psycholo-
gicznego punktu widzenia są to etapy rozwojowe. W tym czasie 
dziecko domaga się przytulenia u rodzica, by za chwilę wyrywać się 
z jego objęć. Ojciec wówczas powinien wejść ze swoimi wymaga-
niami oraz zdolnościami do ustalania granic w tę trudną relację mię-
dzy synem i matką40. Ojciec występuje tutaj w dwóch rolach: wy-
bawcy i rywala o względy matki41. Wybawcy, gdyż uwalnia dziecko 
od tej zależności, oferuje w zamian nową relację a rywala, gdyż ry-
walizuje z matką dziecka i tutaj ojciec jest „intruzem zakłócającym 
harmonię i bliskość z matką”42. Zjawisko to w literaturze przedmiotu 
określone zostało przez Z. Freud mianem kompleksu Edypa. Ozna-
cza ono „zazdrosną miłość do rodzica przeciwnej płci i związaną z 
tym rywalizację z rodzicem tej samej płci”43. Syn dowiaduje się 
wówczas, że jest trzecią osobą w relacji miłości rodziców. Z. Freud 
opis nowego zjawiska oparł na materiale, który dostarczyła mu spo-
łeczność wiedeńska. Omawiany konflikt ujawnia się w następującej 
relacjach: żona – mąż – dziecko. Jest on łagodzony przez 
,,stanowczość pokazującą niezmiennie trwały związek z matki z 
ojcem, ale też dużą łagodność oraz zrozumienie ojca w nierzadkich 
sytuacjach ataków zazdrości i agresji syna, który w konsekwencji 
musi przyjąć oraz zaakceptować istniejący stan rzeczy i się z nim 
pogodzić”44.  

W okresie szkolnym chłopiec jest małym odkrywcą. Ojciec 
dobrze wypełniając swoje zadanie, wprowadza dziecko w męski 
świat. Staje się wówczas wzorcem i mentorem. To w tym czasie 
wskazuje drogę, wnosi istotny wkład w rozwój jego sfery poznawcze 
i życiowej aktywności45. To, co syn najbardziej oczekuje od ojca, 

                                                 
40 J. Jagiełła, Relacje w rodzinie a szkoła, Kraków 2007, s. 75. 
41 L. Schon, Synowie i ojcowie. Tęsknota za nieobecnym ojcem, Gdańsk 

2002, s. 43 – 54. 
42 J. Jagiełła, jw. s. 76. 
43 Tamże. 
44 Tamże. 
45 J. Jagiełła, jw. s. 76. 
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wpisuje się w bezpiecznej asekuracji. Potrzebuje również nadania 
mu męskiego imienia, z racji tego, iż zbyt często słyszał stwierdzenia 
typu: mój kochany synuś, synuś mamusi itd. Teraz powinien usły-
szeć, że jest dzielnym i silnym chłopcem, męskim następcą. Tożsa-
mość syna przychodzi bowiem nie od matki a od ojca. Męskość za-
tem musi zostać nadana. Syn zostaje obdarzony wówczas misją na 
resztę jego życia, może być on również dotkliwie zraniony nieobec-
nością bądź obojętnością ojca, czy też jego pogardą. Ta rana, często 
bolesna, staje się jego siłą, jego wyjątkowością, bowiem „tam, gdzie 
jest rana mężczyzny, tam jest jego geniusz”46. Nie zawsze jednak 
ukazuje się geniusz, czasem pozostaje uraz, wstyd oraz fałszywy 
obraz siebie.  

Przełom okresu dojrzewania zmienia relacje między ojcem i 
synem. Również wtedy chłopcy pragną od swych opiekunów stawia-
nia im trudniejszych wyzwań, pozostawiania ważnych decyzji, sza-
nowania ich wyborów. Dotyczy to bowiem 80% młodych ludzi w 
wieku 14 – 19 lat. Im bardziej sprawdzają się w swoich zadaniach i 
otrzymują emocjonalne wsparcie, tym zdecydowanie mniej burzliwie 
przechodzą swój okres dojrzewania. Niemniej jednak w tym okresie 
relacje ojciec– syn cechuje charakter konfliktowy, a często nawet 
wybuchowy. Obaj stają się dla siebie równorzędnymi rywalami. 
Pojawia się wówczas lęk zarówno u ojca, jak i u syna. Syn poszukuje 
innych autorytetów, będących czasami całkowitymi przeciwień-
stwami ojca. Ówczesna silna więź z ojcem zostaje rozluźniona. 
Chłopiec buduje swoje poczucie tożsamości. Odidealizowanie posta-
ci ojca silnie uderza w poczucie wartości dorosłego już mężczyzny. 
Ważną rolę przypisuje się w tym czasie matce, która podtrzymuje, 
ożywia, albo niszczy dziecięcy obraz dobrego ojca47.  

Dorosłość syna przynosi zmianę w relacji ojciec – syn. Ojciec 
powraca wówczas do roli mentora, wzoru. Sytuacja ta występuje 
wówczas, gdy respektuje oraz szanuje pełnoletność syna, nie staje w 
pozycji wszechwiedzącego i nie mylącego się autorytetu. Zdaniem E. 
M. Hetherington48 dominacja matek w rodzinie dziecka nie sprzyja 
dobrej identyfikacji płciowej synów.  

                                                 
46 J. Eldredge, Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy, Poznań 2003, s.139. 
47 J. Jagiełła, jw. s. 76-77. 
48 K. Pospiszyl, Płeć według ojca, „Charaktery”, nr 8, 1999, s. 16. 
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Prawdą jest również fakt, iż to jak dziecko spostrzega ojca za-
leży również od wpływu matki49. Żona konkurując z mężem, podwa-
ża jego kompetencje, utrudnia przyjmowanie męskich cech przez 
synów, utrudnia identyfikację płciową. O podobnym procesie mo-
żemy również powiedzieć, gdy ojciec podważał by kompetencję 
matki. Ojciec uczy syna stosunku do pracy. W wielu rodzinach sto-
sunek do zawodu oraz obowiązków przekazywane jest najczęściej w 
linii męskiej. Ważne, by nauczyciel zauważył ten aspekt50. 

 
Wnioski 
Bycie ojcem dorastającego syna jest dużym wyzwaniem. Dlatego 

też by uniknąć błędów i konfliktów z nastolatkiem, konieczne jest 
,,aktywne uczestniczenie w życiu syna od najmłodszych lat”51. Dlatego 
też na poprawę stosunków, relacji nigdy nie jest za późno. Bowiem 
nawet ze zbuntowanym chłopcem można znaleźć nić porozumienia, 
wystarczy jedynie wiedzieć, jak tego dokonać, uwierzyć we własne siły. 
Jeśli relacja syn – ojciec kuleje, należy zająć się jej teraz.  

Potrzeba miłości ojcowskiej nigdy nie zniknie. Nawet wtedy, 
gdy dziecko już dorośnie. Jak twierdzi P. Auster – „świadomość 
miłości własnego ojca, nawet jeżeli naznaczona jest jego słabościami 
i błędami, pomaga synowi w procesie dojrzewania jego męskości i 
jego własnego ojcostwa”52. Syn na nowo może budować i pogłębiać 
więź z ojcem. Nie są przeszkodą popełniane błędy z przeszłości. 

 
Streszczenie:  
Współcześnie rodzina podlega licznym przemianom. Mówimy 

o zmieniającej się strukturze, formie, relacji. Relacje te są istotne dla 
prawidłowego rozwoju dziecka. W wychowaniu syna ważne miejsce 
zajmuje ojciec. To on jest wzorem dla młodego chłopca, jego autory-
tetem. Jego sposób bycia nakreśla wizję mężczyzny, opiekuna rodzi-

                                                 
49 J. Jagiełła, jw. s. 78. 
50 Tamże, s. 79. 
51 J. Brodziak, Relacje ojca z synem, https://parenting.pl/relacje-ojca-z-

synem (dostęp: 03 styczeń 2018). 
52 J. Augustyn, Gdy ojcu brak wrażliwości, 

https://www.deon.pl/inteligentne-zycie/ojcostwo/art,32,gdy-ojcu-brak-
wrazliwosci.html (dostęp: 02 styczeń 2018). 



 117

ny. Silna i zdrowa więź pomiędzy ojcem a synem jest podstawą ich 
dobrych relacji, a dodatkowa przyjaźń jest dużą podporą. Taka rela-
cja wymaga od ojca wiele wyrzeczeń, zaangażowania. Zatem czym 
jest relacja? Jakie relacje występują między synem a ojcem? Niniej-
szy artykuł porusza relacji syn – ojciec. Wyjaśnia pojęcie ojcostwa. 
Definiuje termin relacja. Mówi o jej rodzajach i zaletach. Przedsta-
wia relacje rodzinne. Omawia relacje między ojcem, matką a synem. 

Słowa kluczowe: ojciec, dziecko, syn, relacje, więzi. 
 
Summary: 
Father – Son Relationships 
Nowadays, the family is changing. We are talking about the 

changing structure, form, relationship. These relationships are important 
for the proper development of the child. Father takes an important place 
in raising his son. He is the model for the young boy, his authority. His 
way of being outlines the vision of a man, a family guardian. A strong 
and healthy relation between father and son, is the base of their good 
relationship. Their friendship is a big support. This relationship requires 
from the father many sacrifices and commitment. So what is the rela-
tionship? What relations occur between the son and father? This article 
addresses the issues of a son – father relationship. It explains the concept 
of paternity. Defines the term relationship. It talks about its types and 
virtues. It presents family relationships. It discusses the relationship 
between father, mother and son. 

Keywords: father, child, son, relations, ties. 
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Piotr Rubacha 

 
Obraz ojca i modelu ojcostwa w twórczości Zdzisława Antolskiego.  

Szkic biograficzno-literacki 
 

„Jeden ojciec znaczy więcej niż stu nauczycieli”. 
George Herbert 

 
Literatura obfituje w rozmaite wizje ojcostwa. Rola ojca, wraz 

z jego zadaniami, ulegała znacznym przeobrażeniom na przestrzeni 
wieków znajdując swoje odbicie w długotrwałych przemianach ide-
owych podczas formowania się nowoczesnych społeczeństw kon-
sumpcyjnych. Na kartach literatury pięknej odnaleźć można ojców 
dobrych (Seweryn Baryka), pobłażliwych (Goriot), surowych (Ma-
ciej Boryna), a także cierpiących po stracie ukochanego dziecka 
(Treny Jana Kochanowskiego). Mnogość materiału badawczego 
uzmysławia szczególną pozycję ojca w rodzinnej hierarchii, która 
utrzymywała się w społeczeństwach patrymonialnych.  

Niezwykle barwny obraz rodzicielskiej miłości odnaleźć moż-
na w twórczości Zdzisława Antolskiego1 – kieleckiego poety, proza-
ika i felietonisty. Pisane przezeń utwory stanowią wyraz głębokiego 
zżycia się z rodzicielami, zaś miejsce szczególne – w subiektywnym 
panteonie Autora – zajmuje postać ojca, Tadeusza. Przyczyn takiego 

                                                 
1 Zdzisław Antolski (ur. 16 I 1953 w Skalbmierzu) – kielecki poeta, pro-

zaik, członek Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich, felietoni-
sta i wydawca. Od 1994 roku prowadzi wydawnictwo „U Poety”. Jako 
poeta debiutował w 1974 roku w almanachu Bazar poetycki, natomiast w 
1994 roku ukazał się debiut prozatorski pt. Moje Ponidzie: historia intymna. 
Autor tomików poetyckich: Samosąd (1978), Sam w tłumie (1980), Do snu 
przebieram się za sobowtóra (1981), Okolica Józefa (1985), Sejsmograf 
(1990), Józefy (1993), Walka stulecia (1993), W sadzie sen (1998), Okolica 
Józefa i inne wiersze (2000), Nidy Skamander (2007), Sad utracony (2010), 
Ojczyzna papierowych żołnierzyków (2016) oraz Dzidziuś (2017). W zakre-
sie prozy jest autorem takich pozycji jak: Moje Ponidzie: historia intymna 
(1994), Ściąga z miłości. Zapiski z okresu dojrzewania (1995), Karta cho-
roby (1999), Zdrada (2001), Maszyna metafizyczna (2012) oraz Furtka w 
czasie (2013).  
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stanu rzeczy upatrywać należy nie tylko w naturalnej więzi łączącej 
dziecko i rodzica. Spoiwem, cementującym relacje na linii ojciec-syn 
oraz syn-matka,stała się zarobkowa peregrynacja rodziny Antolskich, 
która każdorazowo podyktowana była obowiązkami zawodowymi. 

Krainą lat dziecinnych Poety, i przestrzenią przezeń uświęco-
ną poetyckim słowem, jest malownicze Ponidzie – obszar ziemi le-
żący: „[…] na terenie województwa świętokrzyskiego, na terenie 
Niecki Nidziańskiej, nad środkową i dolną Nidą […] od Chęcin na 
północy po Nowy Korczyn na południu”2. Granice małej ojczyzny, z 
jej punktem centralnym – miasteczkiem Pińczów, stanowią dlań 
miejsce wytchnienia i ucieczki przed codziennością3.  

Rodzice autora Furtki w czasie – Tadeusz i Władysława – byli 
wiejskimi nauczycielami. Po odpowiednim przysposobieniu do za-
wodu, na początku l. 50. XX wieku, rozpoczęli pracę dydaktyczną w 
nadnidziańskich placówkach, której długość uzależniona była od 
decyzji organu prowadzącego. Miejscowościami o szczególnym 
znaczeniu dla Poety, budzącymi najtkliwsze reminiscencje, były 
Złota Pińczowska (pobyt w l. 1954-1960) oraz Pełczyska (1960-
1968)4. Na lata 50. i 60. przypada okres adolescencji przyszłego Po-
ety, czas rozpaczliwego poszukiwania wzorców i prywatnych boha-
terów. Naprzeciw potrzebom dorastającego jedynaka wychodzi oj-

                                                 
2 Ponidzie, [w:] PolskieSzlaki.pl (online), www: 

https://www.polskieszlaki.pl/ponidzie.html [dostęp: 6 I 2018].  
3 Poeta następująco definiuje swoje pochodzenie: „Moją ojczyzną, miej-

scem urodzenia, domem rodzinnym jest Ponidzie. Urodziłem się w Skalb-
mierzu, ponieważ była tam izba porodowa, a moi rodzice wtedy pracowali 
jako nauczyciele, w szkole w Baranowie” (Moje Ponidzie, s. 21). Cytowana 
publikacja to debiut prozatorski Zdzisława Antolskiego (1994 r.) . Jest to 
zbiór czterdziestu czterech opowiadań, które mają na celu przybliżenie 
mentalności mieszkańców Ponidzia, uchwycenie obowiązujących mitów 
oraz kultywowanych tradycji. Podstawą opisu stały się fabularyzowane 
wspomnienia autora z okresu dzieciństwa i czasu dorastania, co oddane 
zostało przy użyciu pierwszoosobowej narracji.  

4 Notatki Tadeusza Antolskiego. Powody przeprowadzek wyjaśnione 
zostały w dalszej części opowiadania (Moje Ponidzie, s. 21): „Oboje moi 
rodzice, najpierw każde osobno, potem jako małżeństwo już razem, i 
wreszcie ze mną, małym jeszcze dzieckiem, przenosili się od wsi do wsi, 
tam gdzie posłały ich władze oświatowe […]”.  
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ciec, który zaskarbił sobie szacunek i niesłabnące uznanie w oczach 
syna. Źródeł podziwu, ze strony latorośli, doszukiwać się należy na 
dwóch płaszczyznach: prywatnej oraz zawodowej. Działanie kompa-
ratystyczne umożliwi dogłębne zrozumieniepodejmowanego zagad-
nienia, a także przeprowadzenie interpretacji odpowiednich fragmen-
tów poetyckich, jak i prozatorskich. 

 
Ojciec opiekun 
Władysława Antolska (de domo Bezak) nie cieszyła się do-

brym zdrowiem. Przedłużające się wizyty w sanatoriach zmusiły jej 
męża do przejęcia całkowitej opieki nad domem i synem. Pozbawio-
ny fachowej pomocy ze strony najbliższych (ze względu na odle-
głość dzielącą Złotą Pińczowską i Pełczyska od rodzinnych miej-
scowości małżonków – Węchadłowa i Kraśniowa), Tadeusz Antol-
ski, był zmuszony wykonywać obowiązki należące do obojga rodzi-
ców. Autor Maszyny metafizycznej następująco wspomina starania 
rodziciela:  

 
Ojciec lewą dłonią przyciskał mi głowę w dół, do miednicy napeł-
nionej ciepłą wodą, a prawą energicznie mydlił twarz, szyję, 
uszy… Szorował bezlitośnie, niezgrabnie, ale z determinacją. 
Ostra piana mydła szczypała mnie w oczy. Szczecina szczotki 
drapała skórę, zabarwiając ją na czerwono5.  
 
Ojciec Poety wykonywał wszystkie obowiązki z oddaniem, 

choć bez właściwej kobietom gracji oraz delikatności. Nie wpłynęło 
to negatywnie na istniejącą relację, lecz ugruntowało podziw w 
oczach dorastającego jedynaka. Mierzenie się z nową rzeczywisto-
ścią było dla Tadeusza Antolskiego rodzajem próby, testem rodzi-
cielskiej dojrzałości.  

Specjalnością ojca autora Walki stulecia było jednak planowa-
nie rodzinnych wypraw i spacerów, które – we wspomnieniach syna 
– urastają do rangi mistycznego przeżycia:  

 

                                                 
5 Z. Antolski, Zaćmienie, [w:] tegoż, Moje Ponidzie: historia intymna, 

Wyd. U Poety, Kielce 1994, s. 12.  
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Chodziłem z mamą na spacery po okolicy. Słoneczny dzień, 
wielka równina łąk, bogactwo intensywnej zieleni, żółci, czer-
wieni i fioletu. […] Siedzimy na wielkim białym kamieniu, 
pod naszymi stopami płynie bystry, niebieski strumień mienią-
cy się w słońcu. […] Zupełnie inne były podróże do parku z 
ojcem. Strzelaliśmy z łuku do kolorowych tarcz, przeskakiwa-
liśmy przez kamienie, próbowaliśmy wspinać się na drzewa. 
Kiedy wracaliśmy, dziewczynki na boisku porzucały skakanki, 
grę w klasy i patrzyły na nas z podziwem6.  
 
Poeta darzył estymą oboje rodziców, lecz w młodzieńczych 

reminiscencjach na plan pierwszy wysuwa się silna osobowość ojca, 
który – w przeciwieństwie do nadopiekuńczej i wycofanej społecznie 
matki – nie bał się podejmować ryzyka oraz odważnych decyzji.  

 
Ojciec nauczyciel 
W utworach Zdzisława Antolskiego odnaleźć można wiele 

wspomnień dotyczących roli ojca w procesie konstytuowania się sy-
nowskiego światopoglądu. Wśród licznych tropów warto zatrzymać się 
również nad opisem zdobywania umiejętności podstawowych:  

 
„nauka jazdy” 
nie umiałem jeździć na rowerze 
Ojciec biegł obok mnie 
zdyszany i zły trzymał kurczowo kierownicę 
dopiero kiedy zostałem sam 
wzgardzony i porzucony 
chwyciłem kruchą równowagę 
i pojechałem przed siebie na oślep7 
 
przytoczony powyżej liryk, zamieszczony w wydanym w 2016 

roku zbiorku wspomnień o symbolicznym tytuleOjczyzna papierowych 
żołnierzyków, przedstawia inną niż dotychczas twarz ojca. Tym razem 
jest to rodziciel zdeterminowany, chcący za wszelką cenę nauczyć syna 
jazdy na rowerze, co dla wielu ojców stanowi punkt honoru. W obliczu 
braku rezultatów, znany do tej pory z uporu w dążeniu do celu, poddaje 
                                                 

6 Tamże, s. 13 i 15.  
7 Tenże, Nauka jazdy, [w:] tegoż, Ojczyzna papierowych żołnierzyków, 

Wyd. Nowy Świat, Warszawa 2016, s. 32.  
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się, lecz owa dezercja przynosi niespodziewany skutek: pozostawiony 
sam sobie jedynak przełamuje się i w przypływie impulsu opanowuje 
tajemną mu dotąd sztukę. Jednorazowa lektura wiersza przywodzi na 
myśl negatywny obraz ojca, lecz po głębszej analizie można zauważyć, 
że brak rezultatów był prawdopodobnie podyktowany jego nazbyt emo-
cjonalnym podejściem. 

Tadeusz Antolski należał do ludzi wykształconych i oczyta-
nych. Cenił klasykę polskiej literatury, która towarzyszyła mu nie-
zmiennie przez wiele lat8. Czerpane wzorce postanowił przekazać 
swojemu jedynemu synowi, starając się zaszczepić w późniejszym 
Poecie miłość do ojczyzny i szacunek względem bliźnich. Aby osią-
gnąć zamierzone cele zastosował eksperyment dydaktyczny, który 
zakładał odwiedzenie miejsc szczególnych dla historii Polski i małej 
ojczyzny. Wrażenia płynące z wypraw dydaktycznych zawarte zosta-
ły w kolejnych opowiadaniach i tomikach poetyckich:  

Po męczącej podróży dotarliśmy na miejsce. Miasto, gdzie do-
jechaliśmy, nazywało się Oświęcim. Oczywiście wiedziałem, że był 
tu hitlerowski obóz koncentracyjny, ale co innego czytać o tym w 
podręczniku, a coś zupełnie innego zobaczyć na własne oczy. W 
obozie przez kilka godzin, chodziliśmy żwirowanymi alejkami, z 
bloku do bloku, spod ściany śmierci do celi głodowej. Miałem prze-
możną chęć zapytać ojca, jak i dlaczego mogło powstać takie miej-
sce na ziemi. Ale widziałem lęk i przerażenie w jego oczach i posza-
rzałą ze zmęczenia twarz. Wiedziałem, że nic mi nie odpowie, że 
sam nic nie rozumie9.  

Zwiedzanie obozu Auschwitz-Birkenau było ogromnym ob-
ciążeniem psychicznym zarówno dla ojca, jak i syna. Z pozoru nie-

                                                 
8 Bibliofilską postawę ojca, notabene polonisty, poświadczają następują-

ce fragmenty: „Ojciec ciągle z nosem w książkach / aż wywoływał duchy 
biblioteczne […]” (Duchy, [w:] „Sad utracony”, s. 30); „Ojciec pochylony 
nad Popiołami / znów zdobywa Saragossę […]” (Szczęście, [w:] „Walka 
stulecia”, s. 28);„[…] koło swojego łóżka ustawił wiklinową etażerkę, gdzie 
trzymał na podorędziu swoje ulubione książki i czasopisma. Stały więc w 
rzędach: Trylogia Sienkiewicza, Chłopi Reymonta i prawie wszystkie po-
wieści Żeromskiego” (Pszczoły, [w:] „Moje Ponidzie”, s. 34).  

9 Z. Antolski, Zegarek, [w:] tegoż, Moje Ponidzie: historia intymna, 
Wyd. U Poety, Kielce 1994, s. 51-52. 
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udany eksperyment przyniósł nadspodziewany efekt. Autor Sadu 
utraconego docenia starania rodziciela zwracając uwagę na lepsze 
zrozumienie historii dzięki naocznemu zetknięciu się z obozową 
przestrzenią. Wyprawą o charakterze lokalnym była wycieczka dy-
daktyczna do Racławic – małej wioski w województwie małopol-
skim, która w trakcie insurekcji kościuszkowskiej z 1794 roku stała 
się areną zmagań powstańców i wojsk rosyjskich:  

 
„Z ojcem w Racławicach” 
Byłem z ojcem w Racławicach 
na sławnym Kopcu 
chmury kłębiły się 
jak oddziały kosynierów 
Staliśmy pod trzystuletnią lipą 
o czterech pniach 
pod którą Naczelnik 
rozmawiał z chłopami 
Jak z obywatelami 
jak równy z równym10.  
 
Miejsce bitwy z czasów powstania kościuszkowskiego było 

kolejnym ważnym punktem na mapie edukacyjnych wyjazdów. 
Dzięki odwiedzaniu miejsc o charakterze historycznym młody Zdzi-
sław Antolski mógł zgłębiać historię kraju i regionu w najpełniej-
szym jej wymiarze. Jak wykazano do tej pory ojciec Poety przykła-
dał ogromną wagę do kształcenia syna w duchu patriotyzmu zarów-
no w aspekcie krajowym, jak i miłości do małej ojczyzny.  

 
Ojciec urzędnik 
Pierwsze lata nauczycielskiej kariery rodziców autora Okolicy 

Józefa przypadły na okres gruntowania się systemu komunistyczne-
go w powojennej Polsce. Aż do roku 1956, i początku tzw. odwilży, 
w ZSRR i krajach satelickich obowiązywał stalinizm, który utwier-
dzał obywateli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w posłuszeństwie 

                                                 
10 Z. Antolski, Z ojcem w Racławicach, [w:] tegoż, Nidy Skamander, 

Wyd. U Poety, Kielce 2007, s. 26.  



 
 

125

wobec władzy i kulcie wodza – Józefa Stalina11. Prowadzona przez 
komunistów indoktrynacja wpływała destrukcyjnie na jednostki, zaś 
rządzącym gwarantowała posłuch wśród społeczeństwa. Nowa, ko-
lektywna, polityka partii robotniczej nie przemawiała do wszystkich 
ludzi, jednak ze względu na dobro własne, i zabezpieczenie bytu 
rodziny, niejednokrotnie decydowano się na konformizm i uległość 
wobec systemu. Zasygnalizowany rozziew światopoglądowy nie 
ominął Tadeusza Antolskiego.  

Ojciec Poety, u progu rodzącej się kariery nauczycielskiej, 
musiał podjąć ważną decyzję: pozostać wierny wpajanym od dziecka 
ideałom (np. wierze katolickiejstojącej w opozycji do polityki komu-
nistycznej) czy hołdować nowym prądom ideowym, które pozwolą 
w przyszłości osiągnąć pozycję zawodową – „A wobec euforycznych 
zachwytów ojca nad osiągnięciami komunizmu dziadek krzywił się 
znad gazety i uśmiechał się ironicznie. O dziadku ojciec mawiał, że 
jest «defetystą»”12. Ojciec autora Samosądu decyduje się na rozwią-
zanie pośrednie, postanawia zgłębić i przekonać się do szumnie gło-
szonych haseł komunizmu, by pozostać w zgodzie z własnym su-
mieniem. Działanie to, ze względu na stopień trudności i czyhają-
cych przeszkód, uznać należy za akt heroizmu potwierdzający głę-
boko zakorzenioną w jednostce uczciwość wobec siebie i bliskich.  

Ojca często nie było w domu. Jeździł na sobie tylko wiadome ze-
brania, szkolenia, zjazdy i zloty. Przywoził z nich pliki broszur, książek, 
czasopism oraz garście kolorowych znaczków do wpinania w klapy 
marynarek. W euforii opowiadał, jak stał obok Bieruta, który okazał się 
zwyczajnym, niewysokim człowiekiem. Na stole piętrzyły się stosy 
książek. Zmęczony i udręczony lekturą „Kapitału” ojciec sięgał po 
Ostrowskiego „Jak hartowała się stal”. Nieugięty Pawka Korczagin 
dodawał mu widocznie sił. Jednakże często świt zastawał go z głową na 
twardym blacie stołu. […] Przed zebraniami ojciec wygłaszał próbne 
przemówienia. […] Po nocach nadal ślęczał nad grubymi tomami w 
skórzanych okładkach. Kiedy na lekcje religii przyjeżdżał ksiądz brycz-
ką, toczyli przy herbacie obaj z ojcem długie i zacięte spory. Po każdej 

                                                 
11 Stalinizm, [w:] Słownik encyklopedyczny. Historia, pod red. M. Cza-

plińskiego, Wrocław 1999, s. 388. 
12 Z. Antolski, Zdrada, Wyd. Radostowa, Starachowice 2001, s. 17.  
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takiej dyskusji ojciec przynosił z biblioteki szkolnej nowe, opasłe tomy 
i, gryząc ołówek w zębach, podkreślał interesujące go kwestie, a w 
osobnym zeszycie robił notatki13.  

Podjęte przez ojca wyzwanie okazało się trudniejsze do zreali-
zowania niż wcześniej zakładał. Dodatkową przeszkodę stanowiła 
dlań piastowana funkcja kierownika szkoły. Stanowisko to wymu-
szało bowiem podejmowanie działań zgodnych z kursem ideologicz-
nym partii, choć nie zawsze były one tożsame z głosem sumienia:  

 
„Dylematy” 
Na strychu zagnieździł się Piłsudski 
ze złoconych ram 
rządzi pułkami pożółkłych gazet 
legionowymi nutami 
Zbiera siły żeby powrócić 
i z belwederu oszklonej szafy 
wypędzić wszystkie dzieła zebrane  
Lenina i Stalina 
Kierownik szkoły (mój ojciec) 
chodzi zgnębiony 
między orłem z koroną tradycji 
a czerwonym telefonem z powiatu 
Między sanacją a Rokossowskim 
między mszą w kościele 
a akademią pierwszomajową14.  
 
Nowa rzeczywistość społeczna poczęła się jawić wraz z nadej-

ściem XX Plenum KPZR, które odbyło się w Moskwie. Punktem 
kulminacyjnym obrad stał się referat – nowego przywódcy ZSRR – 
Nikity Chruszczowa wygłoszony 25 II 1956 dla wybranych słucha-
czy15. Wystąpienie od początku owiane było tajemnicą. Ku zdziwie-
niu audytorium Chruszczow potępił politykę prowadzoną przez Józe-
fa Stalina, dokonując deheroizacji postaci niedawnego wodza. Śmia-

                                                 
13 Tenże, Chłodna noc, [w:] tegoż, Moje Ponidzie: historia intymna, 

Wyd. U Poety, Kielce 1994, s. 16.  
14 Z. Antolski, Dylematy, [w:] tegoż, Nidy Skamander, Wyd. U Poety, 

Kielce 2007, s. 67.  
15 R. A. Miedwiediew, Chruszczow. Biografia polityczna, Wyd. Czytel-

nik, Warszawa 1990, s. 89.  
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łe posunięcie nowego sekretarza ZSRR przyczyniło się do upadku 
kultu jednostki i początków tzw. odwilży. Zmiana nastrojów obywa-
telskich w Polsce udzieliła się również ówczesnemu kierownikowi 
szkoły w Złotej Pińczowskiej: „Kiedy ojciec przyniósł do domu ma-
szynopis «referatu Chruszczowa», mówiąc, że teraz będzie lepiej, 
dziadek stwierdził, że następcy Stalina są tacy sami jak ich poprzed-
nik. Wspomniał zagładę dziedziców i uważał, że «oni byli pierwsi, a 
chłopi będą następni»”16. Trzeźwość umysłu Jana Antolskiego oka-
zała się w niedługim czasie znamienna, choć podkreślić należy po-
stawę syna, który w zainicjowanym przez Chruszczowa przewrocie 
upatrywał zapewne możliwości częściowego wyzwolenia się z pęt 
obowiązującej do niedawna doktryny:  

 
„Wielka Zabawa” 
Widziałem ojca 
postarzałego o epokę 
jak wynosił na strych 
grube tomy 
[…] 
Ojciec przychodził z zebrania 
zmęczony wyciągał zza pazuchy papier 
Przychodzili sąsiedzi 
czytali referat 
Nikity Chruszczowa 
o kulcie jednostki 
Z portretów Stalina 
robiliśmy wielkie latawce 
które wiatr porywał 
w nieznane17.  
 
Działania Nikity Chruszczowa wprowadziły niepokój wśród 

członków partii komunistycznych. Zmiana kursu ideowego wymu-
szała rewizję dotychczasowych poglądów i przystosowanie się do 
nowej politycznej rzeczywistości. Po okresie ekstatycznych zachwy-
tów nad dorobkiem działaczy komunistycznych, zaś później czasie 

                                                 
16 Z. Antolski, Zdrada, Wyd. Radostowa, Starachowice 2001, s. 19. 
17 Tenże, Wielka Zabawa, [w:] tegoż, Walka stulecia, Wyd. Ston, Kielce 

1993, s. 13.  
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usilnego zrozumienia ich postulatów, Tadeusz Antolski – korzystając 
ze sposobności – postanawia odsunąć się od spraw właściwych partii 
i poświęcić się swojej misji dydaktycznej.  

Ferowany do tej pory sąd nad osobą ojca Poety przedstawia go 
jako człowieka uczciwego, oddającego się w pełni powierzonym mu 
obowiązkom i zleconym zadaniom. Okres zachwytów nad komuni-
zmem uznać należy za efekt prowadzonej ówcześnie na masową 
skalę indoktrynacji społeczeństwa, której w l. 50 XX wieku poddani 
zostali wszyscy obywatele Polski Ludowej. Indoktrynacja ta nie była 
głęboka; uznać ją można za nieudaną, co potwierdzają późniejsze 
wspomnienia autora Karty choroby: „Ojciec wrócił już chyba z ko-
ścioła, bo zawsze w niedzielę szedł o świcie na pierwszą mszę, aby 
nie zobaczył go ktoś z powiatu”18. Wpojone w domu rodzinnym 
wartości były ważniejsze od prowadzonej na szczeblu państwowym 
polityki, zaś uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii stanowiło dla 
głowy rodziny wartość nadrzędną.  

Ciekawych wniosków dostarcza kwerenda archiwalna w obrę-
bie ksiąg kancelaryjnych parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Skalb-
mierzu, gdzie w miejscowym kościele, 6 IV 1953 roku, ochrzczony 
został późniejszy Poeta. Analizując prowadzoną ówcześnie księgę 
ochrzczonych można zauważyć, że akt chrztu Zdzisława Antolskiego 
został spisany przez proboszcza parafii z prawie dwumiesięcznym 
opóźnieniem19 (otrzymując numer 116) i umiejscowiony wśród do-
kumentów poświadczającychobrzędy chrzcielne dokonane dnia 24 V 
1953 roku. Nie można wykluczyć, że działanie to było podyktowane 
koniecznością zmylenia aparatu państwowego, który ściśle lustrował 
praktyki religijne wśród osób piastujących funkcje publiczne (ojciec 
autora Ściągi z miłości pełnił wówczas już stanowisko kierownicze w 
położonej nieopodal szkole podstawowej w Baranowie). Działanie 
to, pozostające w obrębie hipotezy, stanowi trop poświadczający 
odważną postawę Antolskiego względem ówczesnych ruchów poli-
tycznych.  

Rekapitulując przedstawiony materiał źródłowy należy przejść 
do nakreślenia wniosków końcowych. Prowadzona analizawspo-

                                                 
18 Z. Antolski, Zdrada, Wyd. Radostowa, Starachowice 2001, s. 43.  
19 Księga ochrzczonych w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Skalbmie-

rzu, akt 116/1953. 
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mnień autora Ojczyzny papierowych żołnierzyków, wspierana danymi 
zaczerpniętymi z kwerendy archiwalnej, poświadcza niezwykłość 
postaci ojca Poety. Tadeusz Antolski zaliczał się do ludzi honoru 
kierujących się w życiu wyższymi wartościami. Wyniesione z domu 
rodzinnego zasady stanowiły trzon jego postępowania, które nie 
zostało nigdy zaburzone. Na zmianę zachowania nie wpłynęły czyn-
niki materialne bądź ułuda dobrobytu proponowana przez środowi-
ska komunistyczne. Okres uległości wobec władz zbiegł się z roz-
paczliwą próbą przekonania się do postulatów polityki kolektywnej. 
Starania te nie odniosły rezultatów poświadczając jego głęboko za-
korzenioną roztropność i dobroć. 

Niezwykle pozytywny obraz postaci odnaleźć można w poetce 
rodzinnej kreślonej przez autora tomiku Sam w tłumie. Ojcostwo ukaza-
ne jest tam w rozmaitych aspektach (począwszy od ojca opiekuna na 
sylwetce przewodnika skończywszy). Wszystkie poetyckie opisy ojca, 
bez względu na zaistniałą sytuację, przedstawiają go jako człowieka 
dbającego o rodzinę, osobę głęboko wierzącą oraz dbającą o rozwój 
duchowy. Uprawiany przezeń model rodzicielstwa można określić – za 
Zofią Korzeńską – mianem: „zrównoważonej ojcowskiej miłości”20. 
Najpełniej zaistniały stan rzeczy przedstawia liryk pt.  

 
Ojciec i ja:  
Ojciec kochał życie 
cenił sobie każdą chwilę 
cały był na świat wychylony 
I ziemię wszędzie widział świętą 
i sadził, siał i zbierał 
przemieniał i promieniał 
Boga widział w każdej rzeczy 
nie tylko w kościele […]21.  
 
W postaci ojca Poety można dopatrzeć się archetypu rolnika, 

gospodarza zżytego z uprawianą ziemią i przyjętymi od dziecka tra-

                                                 
20 Z. Korzeńska, Walka anioła z demonem. Zdzisława Antolskiego droga 

twórcza, Wyd. Jedność, Kielce 2009, s. 177.  
21 Z. Antolski, Ojciec i ja, [w:] tegoż, Nidy Skamander, Wyd. U Poety, 

Kielce 2007, s. 45.  
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dycjami. Wyrazem przywiązania do natury było oddawanie się przez 
Tadeusza Antolskiego swojej wielkiej pasji – pszczelarstwu22:  

Ule były u nas zawsze. Od dziecka widziałem ojca w ochron-
nej siatce na twarzy i z miechem buchającym kłębami białego dymu, 
kręcącego się między ulami. Na oszklonej werandzie stała wirówka 
do odciągania miodu z ramek. Miała kształt blaszanej beczki z korbą, 
w środku której, jak na karuzeli kręciły się ramki. […] Ojciec często 
chodził między ulami bez żadnego zabezpieczenia, z gołą głową i 
bez rękawic. Nigdy nie odważyłbym się na podobne bohaterstwo. 
[…] Opieka nad pszczołami, dokarmianie cukrem, obserwacja ich 
życia zgodnego z rytmem przyrody, dawały jakiś rodzaj ukojenia23.  

Przytoczony fragment poświadcza przywiązanie ojca do ro-
dzinnej krainy, a przede wszystkim do natury, która – we wszystkich 
jej aspektach – jest nierozerwalnie związana z Ponidziem.  

 
Streszczenie: 
Obraz ojca i modelu ojcostwa w twórczości Zdzisława Antol-

skiego. Szkic biograficzno-literacki 
Zdzisław Antolski – kielecki poeta, prozaik i felietonista – 

zaliczany jest przez krytyków do grona najwybitniejszych twórców 
literatur regionalnych. Literat, nazywany także „piewcą Ponidzia”, w 
swoich utworach wielokrotnie odwołuje się do czasu dzieciństwa 
spędzonego wraz z rodzicami na terenie malowniczego Ponidzia. Cel 
artykułu wyznacza analiza literackich obrazów ojca i uprawianego 
przezeń modelu ojcostwa, która pozwoli stworzyć portret osobowy 
tej niezwykłej postaci. Materiał badawczy odzwierciedla rożne sfery 
aktywności ojca Poety, tj. działalności na płaszczyźnie zawodowej 
(związanej z prowadzeniem zajęć dydaktycznych w kolejnych 
nadnidziańskich miejscowościach), politycznej oraz prywatnej (trudy 
wychowania i wykształcenia jedynego syna).   

Słowa kluczowe: ojciec; ojcostwo; literatura świętokrzyska; 
Ponidzie; poezja regionalna 

 

                                                 
22 Zob. Nidy Skamander, s. 41 i 46.  
23 Z. Antolski, Pszczoły, [w:] tegoż, Moje Ponidzie: historia intymna, 

Wyd. U Poety, Kielce 1994, s. 34-36.  
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Summary: 
The image of a father and the model of fatherhood in the work 

of Zdzisław Antolski. Biographical and literary sketch  
Zdzisław Antolski – a poet, prose writer and columnist of 

Kielce – by many critics considered to be one of the greatest creators 
of the regional literature. A literary man, also known as ”the bard of 
Ponidzie”, in his work, he repeatedly refers to the childhood spent 
with his parents in the picturesque Ponidzie. The aim of this article is 
determined by the analysis of the literary portraits of the father and a 
model of fatherhood cultivated by him, which will help to create a 
personal portrait of this remarkable person. Research material 
reflects different spheres of the activity of the Poet’s father, i.e. a 
professional activity (related to conducting classes in further 
nadnidziańskie localities), political and private (difficulties in 
upbringing and education of his only son). 

Key words: father; fatherhood; świętokrzyska literature; 
Ponidzie; regional poetry 
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Joanna Dulewicz 

 
J.R.R.Tolkien i cztery wymiary ojcostwa 

 
Ten przewrotny nieco tytuł – J.R.R. Tolkien nie był wszak pe-

dagogiem, zawodowo nie zajmował się wychowaniem, jego utwory 
nie są bezpośrednio poświęcone studiom pedagogicznym, psycholo-
gicznym, socjologicznym, czy filozoficznym – odsyłać ma Czytelni-
ka do tej sfery działalności pisarza, która związana jest – przede 
wszystkim – z jego relacjami: z opiekunem, ze studentami, z czytel-
nikami oraz z własnymi dziećmi. Te, pozornie tylko mało ze sobą 
związane obszary ojcostwa wyłaniają się z analizy biografii i twór-
czości Tolkiena. Ogniwem spajającym je wszystkie jest wyznawany 
przez autora Hobbita system wartości mający swe źródło i uzasad-
nienie w Ewangeliach. 

Głównym celem niniejszej pracy jest szczegółowa prezentacja 
zarysowanych powyżej wymiarów ojcostwa Pisarza oraz ukazanie 
wpływu jego wiary i religii katolickiej na każdy z nich. By było to 
możliwe, prześledźmy najważniejsze wydarzenia w życiu autora 
Silmarillionu1.  

 
Wymiar pierwszy: sprawowanie opieki 
John Ronald Reuel Tolkien urodził się 3 stycznia 1892 roku w 

Bloemfontein w Oranii (obecnie Republika Południowej Afryki). 
Arthur Tolkien, ojciec przyszłego pisarza, był bankierem. Matka, 
Mabel Tolkien, z domu Suffield, wywodziła się z Birmingham i była 
baptystką. Prócz Johna, Tolkienowie mieli jeszcze jednego syna, 
Hilarego Arthura Reuela, który urodził się w 1894 roku. Południo-

                                                 
1 Jeśli nie zaznaczono inaczej, informacje biograficzne o Tolkienie spo-

rządzono na podstawie analizy publikacji takich jak: D. Grotta, Tolkien – 
twórca Śródziemia: biografia, tłum. M. Wawrzyńczak, Warszawa 1998, J. 
Pearce, Tolkien: człowiek i mit, tłum. J. Kokot, Poznań 2001,  M. White, 
Tolkien: biografia, tłum. K. Majchrzak, M. Majchrzak, Poznań 2003, C. 
Duries, Tolkien: niezwykła biografia twórcy Śródziemia, tłum. M. Sowiń-
ska-Mann, Kraków 2013 i przede wszystkim H. Carpenter, J.R.R. Tolkien: 
wizjoner i marzyciel, tłum. A. Sylwanowicz, Warszawa 1997. 
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woafrykański klimat nie sprzyjał zdrowiu chłopców, dlatego też 
Tolkienowie podjęli – w 1995 roku – decyzję, iż matka wraz z 
dziećmi powróci do Wielkiej Brytanii, ojciec zaś tymczasowo, z 
uwagi na zawodowe obowiązki, pozostać miał w Bloemfontein. Jed-
nak John i Hilary nigdy więcej nie zobaczyli ojca – Arthur Tolkien 
zmarł w 1996 roku. W tym miejscu nasuwa się refleksja na temat 
dzieciństwa bez ojca. W przypadku Tolkiena i jego brata brak ten nie 
był – jak wynika z analizy licznych biografii Pisarza oraz jego publi-
kowanej korespondencji – bardzo dotkliwy. Z dwóch powodów: po 
pierwsze, chłopcy byli jeszcze bardzo mali, a po drugie, matka po-
dejmowała wszelkie starania, by zapewnić dzieciom wszystko, co 
było im potrzebne. Chłopcy wzrastali otoczeni ogromem matczynej 
miłości. Bracia wspominali ładną okolicę w której mieszkali, to, że 
matka od najmłodszych lat nie tylko bawiła się z nimi, ale także sta-
rała się ich uczyć, później podsuwała pożyteczne lektury. Miała tak-
że rozległą wiedzę na temat roślin, którą przekazywała dzieciom. O 
starannym wychowaniu świadczyć może fakt, że John Ronald potra-
fił czytać mając zaledwie cztery lata. Co więcej, w trudnych chwi-
lach, rodzinie służył pomocą i duchowym wsparciem Ojciec Francis 
Xavier Morgan. Ów wsparcie było szczególnie potrzebne wówczas, 
gdy życzliwi dotychczas krewni pani Tolkien odmówili jej dalszego 
finansowego wsparcia, czego powodem była konwersja na katoli-
cyzm, którą Mabel przeszła wraz z synami w 1900 roku. Gdy cztery 
lata później zmarła z powodu cukrzycy, ojciec Morgan stał się dla 
osieroconych chłopców jedyną bliską im osobą. Jak wynika z analizy 
listów, które wiele lat później Tolkien pisał do własnych dzieci, ów 
katolicki duchowny był dla niego wzorem ojcostwa. 

W tym miejscu dochodzimy do pierwszego z wymiarów ojco-
stwa prezentowanych w niniejszej pracy, który to wiąże się z szeroko 
rozumianym sprawowaniem opieki. Jak widzimy, ojcostwo (jakkol-
wiek nad jego definicją długo by można się zastanawiać), nie jest 
jedynie przekazywaniem życia w sensie biologicznym. W tym przy-
padku, niejako zastępczym ojcem, opiekunem, był duchowny: kato-
licki ksiądz. Jak pisze Tolkien w liście do syna, Michaela: „był on 
walijsko-hiszpańskim torysem z klasy wyższej, sprawiającym na 
niektórych wrażenie snującego się bez celu starego snoba i plotkarza. 
Był nim – a zarazem nie był. Nauczyłem się od niego miłosierdzia i 
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przebaczenia, których brak przebił nawet liberalną ciemność z jakiej 
wyszedłem (…)”2. Dalsza lektura Listów dostarcza informacji, iż 
ojciec Morgan był odrobinę rubaszny, przeciętnie wykształcony, 
niekiedy szorstki, ale przy tym wszystkim mądrze kochający i odpo-
wiedzialny. O tym, jak mocno przyszły pisarz związany był z du-
chownym świadczyć mogą słowa, „był mi ojcem bardziej niż więk-
szość prawdziwych ojców”3. 

Ojciec Francis nie tylko wskazywał i uczył małych Tolkienów 
jak być tak zwanym „porządnym człowiekiem”, ale także dbał o ich 
wykształcenie oraz warunki bytowe. Zapewniał chłopcom mieszkania, 
często ich odwiedzał, kontrolował postępy w nauce, troszczył się, by nie 
zaniedbywali uczestnictwa we Mszy św. Pociągnięty przykładem swego 
opiekuna, John Tolkien został ministrantem. Ojciec Morgan stał się dla 
niego autorytetem. Chłopak nie sprzeciwił mu się nawet wówczas, gdy 
ten – wiedziony troską o wykształcenie swego podopiecznego – zabro-
nił mu spotykania się z Edith Brat, późniejszą żoną Pisarza. Młodzi 
poznali się bowiem będąc jeszcze nastolatkami. John miał 16 lat. Edith 
była od niego o trzy lata starsza. 

Relacje jakie łączyły Tolkiena z ojcem Morganem były szcze-
gólne. Nastoletni John buntował się w duchu – o czym pisał w swo-
im pamiętniku – wobec decyzji swego opiekuna, ale z drugiej strony 
rozumiał, iż nakaz skupienia się jedynie na nauce wynikał z troski, 
jaką duchowny go otaczał. Ojciec Morgan dużo rozmawiał ze swymi 
podopiecznymi, Tolkien znał więc motywy jego postępowania. Co 
więcej, czuł, iż skoro traktuje duchownego jak swego ojca wówczas, 
gdy przyjmuje jego pomoc, to takąż samą postawą powinien się wy-
kazywać także wtedy, gdy należało okazać posłuszeństwo. Tego 
rodzaju podejście zakorzenione było w wierze chrześcijańskiej, któ-
rą, wówczas już całkiem świadomie, wyznawał.  

Jak się okazało, praktyczne podejście do życia ojca Morgana 
odniosło pozytywne rezultaty. Młody Tolkien zdobył stypendium 
umożliwiające podjęcie nauki w szkole wyższej. Co więcej, kilkulet-
ni okres rozłąki z Edith zaowocował przemianą młodzieńczej miłości 
w dojrzałe uczucie, przypieczętowane później ślubną przysięgą. 

                                                 
2 J. R. R. Tolkien, Listy, wybr. i oprac. H. Carpenter, tłum. A. Sylwano-

wicz, Prószyński Media, Warszawa 2010, s. 529-530. 
3 Tamże, s. 79. 
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Jak wynika z powyższego, przykład ojca Morgana wskazuje, 
iż sprawowanie opieki, wiąże się nie tylko z aspektem duchowym, 
podobnie jak nie może się wiązać jedynie z aspektem materialnym. 
Ojcowska opieka jest bowiem troską o możliwie najbardziej inte-
gralny rozwój podopiecznego. 

 
Wymiar drugi: praca nauczyciela 
W 1910 roku, Tolkien został studentem Oxfordu. Był to dla 

niego czas rozwijania zainteresowań pod okiem wykładowców, któ-
rzy – jak stwierdzają biografowie Pisarza – z wielkim zaangażowa-
niem troszczyli się o intelektualny rozwój swoich studentów. W tym 
miejscu warto zastanowić się nad drugim z wymiarów ojcostwa. Ten 
związany jest z pracą nauczyciela. 

Ów szczególny zawód, zwłaszcza obecnie, ale nie tylko, wy-
maga nie tyle matczynego, co ojcowskiego właśnie zainteresowania. 
Stwarzanie warunków do możliwie optymalnego rozwoju osobowe-
go, nauczanie o świecie, ale również niejako nauczanie świata, na-
uczania życia, odpowiedzialne kierowanie procesem dorastania mło-
dego człowieka to tylko niektóre z wielu ojcowskich zadań nauczy-
ciela. Można oczywiście podejść do roli tego zawodu jedynie jako do 
przekazywania wiedzy, ale czy taką osobę można rzeczywiście na-
zwać nauczycielem? Przecież nauczyciel, to nie tylko ktoś, kto poda-
je informacje, ale także uczy z tych informacji korzystać, co więcej 
„zaraża” własną pasją, pomaga przezwyciężać trudności, odnaleźć 
mocne strony, pomaga młodej osobie odkrywać siebie. Niczym oj-
ciec, pomaga oddzielić się od matki, od rodziny w tym sensie, że 
pomaga młodemu człowiekowi dostrzec i zrozumiem piękno i głębię 
własnego istnienia oraz piękno i głębie istnienia innych. Pomaga się 
oddzielić poprzez oddalenie bezmyślnej, niekiedy wręcz konformi-
stycznej zależności od innych, na rzecz świadomej i dojrzałej miło-
ści. Poprzez przekazywanie wiedzy uczy tego, co znaczy być czło-
wiekiem. Pisząc o dojrzałym ojcostwie, jezuita Józef Augustyn wy-
mienia takie cechy jak: „zaufanie, autorytet, służbę dziecku, bezinte-
resowność, radość podejmowania wyzwań, klimat wolności oraz 
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poświęcanie czasu”4. A myśliciel i filozof Gabriel Marcel pisze z 
kolei, iż ojciec „kształtuje nowego człowieka”5. Dokładnie to samo 
można powiedzieć o nauczycielu. 

A jakim nauczycielem był sam Tolkien? W 1920 roku podjął 
pracę w Uniwersytecie w Leeds. Później pracował jako nauczyciel 
akademicki w Uniwersytecie Oksfordzkim. Udzielał także prywatnych 
lekcji głównie w zakresie języka staroangielskiego i średnioangiel-
skiego. Te wydawałoby się wąskie i mało interesujące dyscypliny, w 
przypadku zajęć profesora Tolkiena nabierały szczególnego charakte-
ru. Oto, jak wspomina go jeden z byłych studentów – John Stewart, 
szkocki akademik i powieściopisarz: „[Tolkien] potrafił zmienić salę 
wykładową w salę biesiadną, w której on był bardem, a my ucztują-
cymi, słuchającymi go gośćmi”6. Jak pisze biograf Tolkiena, H. Car-
penter: „Tolkien był porywającym wykładowcą nawet wtedy, gdy 
skupiał się wyłącznie na technicznych aspektach języka”7; dalej zaś 
stwierdza, iż „nawet najbardziej zawiłe tematy potrafił przedstawić w 
sposób efektowny, ukazujący szersze znaczenie danej kwestii”8, po 
czym konkluduje: „(…) Tolkiena można niemal uznać za twórcę ba-
dań filologicznych – z całą pewnością bowiem nikt przed nim nie 
wprowadził do tego przedmiotu tyle humanizmu, a nawet tyle uczucia. 
Takie podejście wpłynęło na wielu jego najzdolniejszych uczniów, 
którzy sami stali się wybitnymi filologami”9. 

Jednakże nie tylko pasja i talent pedagogiczny stanowiły o wy-
jątkowości tego wykładowcy. Jak bowiem wynika z analizy biografii 
Pisarza, Tolkien był osobą bardzo sumienną. Traktując swą pracę nie 
tylko jako zwód, ale także jako służbę innym, starał się niezwykle 
gruntownie przygotowywać do prowadzonych zajęć. Dopracowywał 
każdy ich szczegół. Niejednokrotnie, pracował o wiele więcej niż 
zakładała jego umowa z uczelnią – wychodząc z założenia, iż pro-

                                                 
4 J. Augustyn SJ, Wychowanie do ojcostwa, [w:] Oblicza ojcostwa, red. 

D. Kornas-Biela, Lublin 2001, 247-252. 
5 Zob. G. Marcel, Homo viator : wstęp do metafizyki nadziei, tłum. P. 

Lubicz, Warszawa 1960, s. 168 i nast. 
6 H. Carpenter, J.R.R. Tolkien..., dz. cyt., s. 125. 
7 Tamże, s.126. 
8 Tamże, s. 126. 
9 Tamże, s. 127. 
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wadzonemu przez siebie przedmiotowi poświęcić należy tyle czasu, 
ile potrzeba do tego, by studenci przyswoili sobie omawiane zagad-
nienia, a nie tyle, ile przewiduje statut uczelni. W centrum działań 
nauczyciela zawsze bowiem powinien być człowiek. 

Również w tym przypadku manifestuje się chrześcijańska po-
stawa Tolkiena. Wszak chrześcijanin to człowiek, który stara się 
sumiennie wypełniać powierzone zadania, a swoją pracę wykonuje 
nie tylko celem zarobienia pieniędzy, ale także – a może przede 
wszystkim – po to, by przyczynić się do budowania dobra. 

 
Wymiar trzeci: twórczość 
Trzeci z wymiarów ojcostwa, który wyłania się z biografii 

Tolkiena związany jest z jego pracą literacką. Jak powszechnie wia-
domo, Tolkien uważany jest za ojca literatury mitopeicznej, tj. takiej 
odmiany gatunkowej fantasy, która związana jest z tworzeniem i 
kreowaniem mitów (rozumianych nie jako fikcyjne, bajkowe opo-
wieści, ale jako historie w twórczy sposób ukazujące archetypy i 
konstrukty ludzkiego myślenia i postrzegania rzeczywistości oraz 
wewnętrznego świata człowieka). Aspekt literacki poruszam w in-
nym artykule, dlatego tutaj skupię się na kolejnej kwestii związanej z 
ojcowskim wymiarem pracy pisarskiej, mianowicie odpowiedzialno-
ścią. Jest to złożone zagadnienie, które na pewno nie zostanie wy-
czerpane w tym opracowaniu, nie mniej jednak warto zwrócić uwagę 
na podstawowe kwestie, takie jak chociażby komercjalizacja pracy 
twórczej. Jak wiemy, w wielu publikowanych utworach literackich 
aż roi się od treści wulgarnych, obscenicznych obrazów, szczegóło-
wych opisów brutalności, które niejednokrotnie nie mają artystycz-
nego uzasadnienia, a jedynie przyciągają czytelników poszukujących 
w literaturze tak zwanych „mocniejszych wrażeń”. Jakże dobrze 
sprzedają się książki, w których protekcjonalnie, a czasami wręcz 
lekceważąco pisze się o osobach kierujących się w życiu zasadami i 
chrześcijańskimi wartościami! I nie jest to tylko beletrystyka, ale 
także tak zwane książki popularnonaukowe. Opracowania te, często 
przedstawiające własne sugestie i domysły (czy raczej pomysły) 
autorów jako poparte badaniami teorie naukowe, mają – jak się wy-
daje – więcej wspólnego z chęcią zaistnienia na rynku wydawni-
czym, niż z odpowiedzialnością za własne słowa.  
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W tym miejscu warto być może zastanowić się nad relacją: au-
tor-czytelnik. Jeśli jest to relacja ojcowska, piszący pochyla się nie 
tylko nad estetyczną stroną swych prac, ale także bierze, przynajm-
niej w pewnym stopniu, mniej lub bardziej świadomie, odpowie-
dzialność za czytelnika. 

Jak to wygląda w przypadku Tolkiena? Dlaczego jego utwory, 
mimo, że próżno szukać w nich chociażby wzmianki o Trójjedynym 
Bogu, są często gorąco polecane osobom, które przechodzą kryzys 
wiary, czego nie można powiedzieć o wielu innych utworach fanta-
sy, jak chociażby książki Joan Rowling? Czym różnią się od siebie te 
teksty? Wszak alternatywny świat wykreowany przez Tolkiena pełen 
jest mitycznych stworów czy czarów. Jednakże, to tylko forma. Isto-
ty zaś szukać należy w systemie wartości, na którym ów świat się 
opiera. Jest to system – jakże uniwersalnych – wartości chrześcijań-
skich10. Co więcej, nawet najbardziej fantastyczne zjawiska, czy 
stworzenia opisane przez Tolkiena, nie przeczą w swej istocie prawu 
naturalnemu, stanowią raczej jego alternatywną reprezentację. 

Kształtowanie postaw, wskazywanie możliwości rozstrzygania 
różnorakich dylematów moralnych, czy uwrażliwianie odbiorcy na 
piękno i znaczenie codzienności, to tylko niektóre aspekty utworów 
Tolkiena. W ich kontekście, Pisarz staje się ojcem dla wszystkich 
tych czytelników, którzy po lekturze jego dzieł podjęli refleksję nad 
własnym człowieczeństwem. Jeśli więc za cytowanym uprzednio 
Marcelem rozumiemy ojcostwo jako „kształtowanie nowego czło-
wieka” to twórczość literacka ma w sobie niewątpliwie bardzo dużo 
z ojcostwa. 

 
Wymiar czwarty: dzieci – przyjąć i wychować 
Ostatni z wymiarów ojcostwa, który chciałam przedstawić 

nawiązuje do tej sfery działalności Pisarza, która związana jest z jego 
relacjami rodzinnymi. Tolkienowie mieli czworo dzieci. W 1917 
roku przyszedł na świat John Francis Reuel. W tym czasie, Tolkien 
nie tylko borykał się z problemami zdrowotnymi, ale także zmuszo-
ny był opuścić swych bliskich by walczyć na froncie. Sytuacja finan-
sowa rodziny także nie była dobra. Tuż po zakończeniu pierwszej 

                                                 
10 Zob. A. Szyjewski, Od Valinoru do Mordoru: świat mitu a religia w 

dziele Tolkiena, Kraków 2004. 
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wojny światowej, Tolkienowie mieszkali w małym, niewygodnym 
mieszkaniu. Tolkien dużo pracował, jednak jego zarobki nie były 
wysokie. 

W roku 1920 przyszedł na świat Michael Tolkien. W tym sa-
mym roku, John podjął pracę lektora w Leeds University, stosunko-
wo dobrze płatną, która jednak nie odpowiadała w pełni jego ambi-
cjom i naukowym zainteresowaniom. 

Mimo pojawienia się na świecie trzeciego syna, Christophera, 
który urodził się w 1924 roku, sytuacja finansowa Tolkienów stawała 
się coraz lepsza. Zawodowe zaangażowanie Johna zaowocowało 
najpierw awansem, a następnie podjęciem pracy na stanowisku pro-
fesora w Oxford University, która to nie tylko była dobrze płatna, ale 
także satysfakcjonująca. Rodzina zamieszkała w dużym, wygodnym 
domu, w którym nie zabrakło miejsca na przyjęcie czwartego dziec-
ka: w 1929 roku Tolkienom urodziła się córka, Priscilla. 

Jak widzimy, trudności finansowe i mieszkaniowe nie prze-
szkadzały rodzicom w przyjmowaniu kolejnych dzieci. Co więcej, 
jak wynika z analizy biografii Pisarza, pojawianie się kolejnych po-
tomków stanowiło dodatkową motywację do wytężonej pracy zawo-
dowej, co miało także niewątpliwy wpływ na rozwój jego naukowej 
kariery. Przykład ten stoi w opozycji to często powtarzanych opinii, 
iż rodziny wielodzietne to takie, które zwykle borykają się z trudno-
ściami finansowymi, że przyjęcie dziecka jest przeszkodą w karierze 
zawodowej rodziców, czy też, że jedynie bardzo dobre warunki ma-
terialne sprzyjają wychowaniu potomstwa. Podkreślenia wymaga 
także fakt, że Pisarz – mimo oczywistych obaw o zdrowie żony oraz 
o sytuację materialną rodziny – postrzegał pojawienie się dziecka, 
jako dar od Boga. Świadczą o tym chociażby słowa, które po naro-
dzinach kolejnego syna, Christophera, zapisał w swoim pamiętniku, 
a które przytaczam za H. Carpenterem: „Teraz nie mógłbym żyć bez 
tego, co zesłał mi Bóg”11. 

Tolkienowie byli rodziną, określaną potocznie jako „zwykła”. 
Jak pisze H. Carpenter: „mieszkali w domu w północnym Oxfordzie, 
domu, którego tak wewnątrz, jak i na zewnątrz nie można było pra-

                                                 
11 H. Carpenter, J.R.R. Tolkien..., dz. cyt., s. 104. 
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wie odróżnić od setek innych domów w tej okolicy”12, „robili mnó-
stwo zdjęć”13, ich „nadmorskie wyprawy przybierały formę konwen-
cjonalnych rodzinnych wakacji w zwykłych kurortach”14. Pisarz 
wiódł „najzwyklejsze życie, takie, jakie prowadziło nieskończenie 
wielu innych uczonych”15. Wydaje się, że ów „zwykłość” cechuje 
także jego relacje z dziećmi. Charakter tych relacji trudno opisać 
jako typowo partnerski czy przyjacielski – chociaż niewątpliwie 
partnerstwo i przyjaźń stanowią tu ważne elementy. Listy, które pisał 
do swych (dorastających i dorosłych) dzieci ukazują – po prostu – 
obraz ojca i szerokie spektrum jego oddziaływań. 

Ale co to znaczy „być po prostu ojcem” ? Jakkolwiek złożona 
jest odpowiedź na to pytanie, profesor Maria Braun-Gałkowska, 
streszcza ją w zdaniu: „Ojciec musi przede wszystkim być, po poro-
stu być”16. Rozwijając je, badaczka zaznacza, iż ojciec powinien być 
fizycznie obecny w życiu dziecka, powinien być dla niego wspar-
ciem oraz – co najważniejsze – „dobry ojciec kocha, jest współczu-
jący i opiekuńczy; dający wolność nie przez słabość, ale przez sza-
cunek”17. Aktywną rolę ojca w wychowaniu dzieci podkreślają także 
inni uczeni. Sławomir Cudak stwierdza, iż „dla chłopców ojciec jest 
wzorem do naśladowania, dla córek – wzorem mężczyzny”18 doda-
jąc, że „radością ojców powinno być wprowadzenie dzieci w szeroki 
świat i uczenie sztuki życia w tym świecie”19. O relacjach rodzice-
dzieci pisze także B. Bettelheim w książce Wystarczająco dobrzy 
rodzice: jak wychowywać dziecko. Autor stwierdza, iż „ani ojciec, 
ani matka nie mogą być przyjaciółmi swego dziecka (…). Nawet w 

                                                 
12 Tamże, s. 117. 
13 Tamże, s. 116. 
14 Także, s. 118. 
15 Tamże, s.107. 
16 M. Braun-Gałkowska, Być ojcem, [w:] Oblicza ojcostwa, red. D. Kor-

nas-Biela, Lublin 2001, s. 207. 
17 Tamże, s. 210. 
18 S. Cudak, Znaczenie ojca w wychowaniu dzieci w środowisku rodzin-

nym, [w:] Ojciec na rozdrożu: socjologiczne, pedagogiczne i kulturowe 
wymiary ojcostwa, red. M. Kątny, J. Oleszko, Ząbki 2011, s. 93.  

19 Tamże. 
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najbardziej sprzyjających okolicznościach jedynym miejscem, jakie 
dziecko może zajmować w życiu rodzica, jest miejsce… dziecka”20. 

Wróćmy jednak do Tolkiena. Jego dzieci – jak pisze Carpenter 
– wspominały po latach „długie letnie godziny spędzane na wyko-
pywaniu asfaltu ze starego kortu tenisowego (…), aby powiększyć 
warzywnik – pod kierunkiem ojca, który (…) był zapalonym ogrod-
nikiem”21, „wyprawy do teatru, które ojciec bardzo lubił, chociaż 
twierdził, że nie jest zwolennikiem dramatu. Jazdę na rowerze na 
wczesną mszę (…)”22, spacery, podczas których okazywało się, iż 
„wiedza ich ojca na temat drzew i kwiatów zdawała się nie mieć 
granic”23. Znów proste, zwykłe aktywności. Czy więc prostota, 
„zwykłość” to metody według których słynny pisarz wychowywał 
swoje dzieci? Biorąc pod uwagę powyższe, można zaryzykować 
stwierdzenie, że tak. Co więcej, Tolkien cenił prostotę. Uważał, że 
istota tego, co najbardziej niezwykłe jest w gruncie rzeczy prosta. 
Tak oto o cudach pisał w 1944 roku w liście do syna: „(…) nasz Pan 
polecił dać córeczce Jaira coś do jedzenia. To takie zwykłe i przy-
ziemne – takie bowiem są cuda. (…) naprawdę wkraczają one w 
rzeczywiste życie i dlatego potrzebują zwykłych posiłków i innych 
rezultatów”24. Czyżby więc cud ojcostwa nie miał więc opierać się 
na prostocie? 

Jednakże podstawowym filarem ojcostwa – rodzicielstwa w 
ogóle – jest miłość. Carpenter stwierdza, że „jako ojciec Tolkien był 
niezwykle kochający i wyrozumiały, nigdy nie wzbraniał się całować 
synów w miejscach publicznych, nawet kiedy byli już dorosłymi 
ludźmi, i nie był powściągliwy w okazywaniu miłości”25. Pearce zaś 
przytacza słowa Simonne d’Ardenne, przyjaciółki rodziny, ze szkicu 
do pamiątkowego tomu po śmierci Tolkiena, gdzie stwierdza, że 
Tolkien „niezależnie od tego, jak bardzo był zajęty, zawsze znajdo-
wał czas, by pomknąć do domu i ucałować swe młodsze dzieci na 

                                                 
20 B. Bettelheim, Wystarczająco dobrzy rodzice: jak wychowywać dziec-

ko, tłum. D. Kubicka, M. Gawlik, Poznań 2005, s. 307. 
21  H. Carpenter, J.R.R. Tolkien..., dz. cyt., s. 149. 
22 Tamże. 
23 Tamże, s. 149-150. 
24 J.R.R. Tolkien, Listy…, dz. cyt., s. 150. 
25 H. Carpenter, J.R.R. Tolkien..., dz. cyt., s. 148. 



 

 142 

dobranoc”26. Przede wszystkim jednak „dał im najmilsze dzieciń-
stwo, ofiarowując im głębokie poczucie domu, którego on sam nigdy 
nie miał (…)”27. Ów poczucie domu wynikało z faktu, iż rodzina 
Tolkienów stanowiła wspólnotę. 

O roli rodziny w wychowaniu dziecka pisze wielu badaczy. 
Przytoczmy słowa Bettelheima: „Nic nie zdoła lepiej ukształtować 
osobowości dziecka niż doświadczenie życia rodzinnego, uczucia, 
które rodzina rozbudza i postawy, które wpaja. (…) Kiedy zaś rodzi-
ce cieszą się lub niepokoją o jego samopoczucie, wówczas dziecko 
jest przekonane o wartości, jaką stanowi dla rodziców, a na tej pod-
stawie stopniowo uświadamia sobie własną wartość jako osoby”28. 

Edith i John Tolkienowie – jak stwierdzają biografowie pisa-
rza – charakterologicznie bardzo różnili się od siebie, co więcej, 
często spierali się ze sobą. Każde z nich wyszło poranione z okresu 
dzieciństwa – sieroctwo i niedostatek, których obydwoje doświad-
czyli pozostawiły na nich swoje piętno. Jednakże tym, co scalało ich 
ze sobą była wzajemna miłość. Tę przekazywali swoim dzieciom. 
Carpenter pisze: „Głównym źródłem ich szczęścia była miłość do 
rodziny. Wiązało ich to ze sobą do końca życia i być może stanowiło 
największą siłę ich małżeństwa. Uwielbiali omawiać każdy szczegół 
życia swoich dzieci, a później wnuków”29. Tolkienowie stanowią 
przykład tego, iż mimo złych doświadczeń własnego dzieciństwa, 
można stać się dobrym rodzicami. 

Omawiając relacje jakie łączyły Tolkiena i jego dzieci, warto 
także zwrócić uwagę, na fakt, iż ojcostwo to nie tyle stan, a proces. 
Podobnie jak dzieci dojrzewają, zmieniają się, tak zmieniają się tak-
że formy ojcowskich oddziaływań. Z drugiej strony, bycie ojcem 
rozwija i ubogaca mężczyznę. W przypadku rodziny Tolkienów do-
strzec można obydwie te zależności. Wszak pierwsze utwory Tolkie-
na powstawały jako historie opowiadane dzieciom przed snem. To 
dzieci właśnie, małe, dorastające, a później dorosłe były pierwszymi 
„recenzentami” jego utworów. Godną odnotowania lekturą są publi-
kowane listy, które autor Władcy Pierścieni pisał do swych dzieci. 

                                                 
26 J. Pearce, Tolkien…, dz. cyt. s. 54. 
27 Tamże, s. 53. 
28 B.  Bettelheim, Wystarczająco dobrzy rodzice…, dz. cyt. s.306. 
29 H. Carpenter, J.R.R. Tolkien..., dz. cyt., s. 148. 
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Dzięki niej, czytający dowiedzieć się może jak wyglądały relacje 
Tolkiena i jego dorosłych już dzieci. Mnogość tej korespondenci, jej 
charakter, podejmowane tematy świadczą o tym, ów relacje nie ule-
gły rozluźnieniu. Autor Niedokończonych opowieści opisuje w li-
stach zarówno sprawy błahe, jak i istotne, jak gdyby chciał podzielić 
się z dziećmi każdą chwilą swej codzienności. Odpowiada na pyta-
nia, zachęca do dywagacji, nie wzbrania się nawet przed okazywa-
niem słabości i samokrytyką. Pisze także o tym, co nie podoba mu 
się w postępowaniu dzieci. Jednak niczego nie narzuca. Niemal w 
każdym liście zapewnia także o swej ojcowskiej miłości. 

 
Zakończenie 
Wyodrębnione z biografii J.R.R. Tolkiena wymiary ojcow-

skich oddziaływań opierają się na wyznawanym przez Pisarza sys-
temie wartości. Ten, oparty na solidnym fundamencie światopoglądu 
chrześcijańskiego, stanowić może ilustrację paradygmatu ojcostwa, 
który ma swe źródło w Ewangeliach. I choć Tolkien nie tworzył i 
tworzyć nie usiłował żadnych rewolucyjnych, czy też innowacyjnych 
metod czy środków oddziaływań wychowawczych, to jednak przy-
kład jego życia i uniwersalne prawdy zawarte w stworzonym przez 
niego legendarium, skłaniają do refleksji nad tymi aspektami ojco-
stwa, które tak często ulegają degradacji we współczesnym świecie. 
Prosta w swej naturze ojcowska miłość stanowiąca klucz do rozwią-
zywania nawet najbardziej złożonych problemów wychowawczych 
to podstawowy składnik relacji ojciec-dziecko. Analizując biografię 
twórcy Śródziemia, liczne listy, które pisał do swych dzieci, a także 
jego utwory literackie, można dojść do wniosku, iż ojcowska miłość 
stanowi dlań echo miłości Boga do człowieka – echo słyszalne w 
każdym aspekcie bycia ojcem. 

 
Streszczenie: 
Analizując biografię J.R.R. Tolkiena dostrzec możemy cztery 

wymiary ojcostwa, z których tylko jeden odnosi się do bycia ojcem 
w sensie biologicznym. Ojcostwo rozumiane może być bowiem jako 
troska i sprawowanie opieki. W tym kontekście, dla Tolkiena, który 
jako dziecko stracił swego biologicznego ojca, opiekunem i mento-
rem stał się katolicki ksiądz. Kolejny wymiar ojcostwa wiąże się z 
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pracą nauczyciela. Tolkien jako nauczyciel akademicki prezentuje 
wiele cech, sprawiających, iż jego praca stanowiła o wiele więcej niż 
tylko przekazywanie wiedzy. Kolejny omawiany wymiar ojcostwa 
dotyczy odpowiedzialności. W przypadku Tolkiena, odpowiedzial-
ność ta dotyczy pracy literackiej oraz relacji z potencjalnym czytel-
nikiem. Ostatni z omawianych wymiarów ojcostwa wiąże się z rela-
cjami, jakie łączyły Pisarza i jego czworo dzieci. Wszystkie te wy-
miary opierają się na fundamencie wiary chrześcijańskiej i katolic-
kiego systemu wartości. 

Słowa kluczowe: ojcostwo, Tolkien, biografia, wartości, od-
powiedzialność, praca, dzieci 

 
Summary: 
J.R.R. Tolkien and four dimensions of fatherhood 
Analyzing the biography of J.R.R. Tolkien, we can notice four 

dimensions of fatherhood – however, only one of them is connected 
with being a biological father. Fatherhood can be understand as a 
kind of attention and taking care. In this context, for Tolkien – who 
as a child lost his biological father – a guardian and a mentor was a 
catholic priest.  Another dimension of fatherhood is connected with 
being a teacher. Tolkien, as an academic teacher, presents many fea-
tures causing that his work was perceived not merely as transferring 
knowledge. Another aspect concerns responsibility. In case of Tol-
kien, responsibility is connected with his literary work and his rela-
tions with potential readers. Last, but not least of the discussed di-
mensions of fatherhood concerns Tolkien’s own children. What is 
significant, all of the presented aspects and dimensions of Tolkien’s 
fatherhood are rooted in Christian faith and the Catholic system of 
values. 

Key words: fatherhood, Tolkien, biography, values, responsi-
bility, work, children  
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Marcelina Pustuł 
 

Uznanie ojcostwa w polskim prawie rodzinnym 
 
Wstęp  
W prawie rodzinnym i opiekuńczym występują trzy sposoby 

ustalenia ojcostwa, które postaram się zawrzeć i omówić w mojej 
publikacji. Ustalenie ojcostwa następuje przez: domniemanie pocho-
dzenia dziecka od męża matki, uznanie ojcostwa przez mężczyznę, 
od którego dziecko pochodzi i wytoczenie powództwa oraz wydania 
w tej sprawie orzeczenia przez sąd. Pierwszy wymieniony powyżej 
sposób zachodzi wówczas, gdy dziecko zostało poczęte w małżeń-
skie, natomiast dwa kolejne dotyczą dziecka pozamałżeńskiego. 
Ponadto w swojej publikacji najbardziej skupię swoją uwagę na for-
mie uznania ojcostwa.  

Uznanie ojcostwa jest to jednostronne oświadczenie mężczy-
zny, który jest ojcem dziecka i pragnie sprawować opiekę nad nim, 
musi być dokonane w odpowiedniej formie i przed kierownikiem 
urzędu stanu cywilnego, sądem opiekuńczym lub polskim konsulem. 
Natomiast domniemanie ojcostwa zachodzi jeżeli, dziecko zostało 
urodzone podczas trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni 
od jego ustania lub unieważnienia. Sądowe ustalenie ojcostwa może 
być dokonane na drodze procesu cywilnego. Następuje, gdy ojcem 
dziecka jest mężczyzna, który obcował z matką nie wcześniej niż w 
300 dniu i nie później niż w 181 dniu.  

 
1. Uznanie ojcostwa 
Jest to oświadczenie mężczyzny, który jest ojcem dziecka i 

chce sprawować pieczę nad nim. Mężczyzna, który jest biologicz-
nym ojcem dziecka uznał, że z własnej inicjatywy oraz woli, chce 
żeby przysługiwała mu władza rodzicielska nad dzieckiem. Jego 
oświadczenie powinno być zawarte osobiście, nie może być zawarte 
przez inne osoby. Musi być zatwierdzone przez matkę dziecka, która 
w ciągu trzech miesięcy od chwili jego złożenia koniecznie musi 
potwierdzić powyższe oświadczenie. Jeżeli matka nie dokona tej 
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czynności, zachodzi wówczas wygaśnięcie uprawnień1. Czyli wystę-
pują jednak dwa oświadczenia, mężczyzny, który uznaje ojcostwo 
oraz kobiety, która je zatwierdza. Uznanie ojcostwa powinno zostać 
wykonane w odpowiedniej formie i przed odpowiednim organem. 
Może być zawarte przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, 
przed sądem opiekuńczym lub przed polskim konsulem lub osobą 
wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula2. Ponadto, jeżeli zło-
żone oświadczenia są sprzeczne, kobieta lub mężczyzna wówczas 
dochodzą uznania na drodze sądowej. Osoba, która nie ukończyła 16 
lat i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie może także złożyć po-
wyższe oświadczenie, które może być zawarte przed sądem opiekuń-
czym. Ponadto osoba, która chce złożyć powyższe oświadczenie  a 
jest ubezwłasnowolniona częściowo lub nie ukończyła 18 lat musi 
koniecznie uzyskać pozwolenie swojego przedstawiciela ustawowe-
go3. Uznanie ojcostwa nie być zawarte, jeżeli w sądzie toczy się spór 
odnośnie ustalenia ojcostwa. Uznanie ma na celu głównie rozwiąza-
nie sytuacji pewnych oraz oczywistych, które stwierdzają kto jest 
biologicznym ojcem dziecka. Natomiast jeżeli jest problem odnośnie 
ustalenia ojcostwa wówczas możemy stwierdzić, że sytuacja jest nie 
jasna i zachodzi spór w tej materii. Także uznanie ojcostwa nie może 
nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości4.  

Organem właściwym do uznania ojcostwa na terytorium na-
szego państwa jest kierownik urzędu stanu cywilnego lub sąd opie-
kuńczy. Natomiast poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej tą funkcję 
sprawuje polski konsul lub osoba do tego powołana. Ponadto kie-
rownik urzędu stanu cywilnego w procesie uznania odgrywa bardzo 
ważna rolę, ponieważ musi stwierdzić, że uznanie ojcostwa jest 
zgodne z rzeczywistością biologiczną. Na podstawie kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego musi wytłumaczyć pewne ważne kwestie 
związane ze złożeniem oświadczenia przez osoby, które pragną tego 
uczynić. „Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom za-

                                                 
1 M. Andrzejewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. II, 

2013, s.530, 
2 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, 2017, s.439-441, 
3 M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014, s.131, 
4 Tamże, s.132, 
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mierzającym złożyć oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa 
przepisy regulujące obowiązki i prawa wynikające z uznania, przepi-
sy o nazwisku dziecka oraz różnicę pomiędzy uznaniem ojcostwa a 
przysposobieniem dziecka”5. Kierownik także może odmówić uzna-
nia ojcostwa, gdy stwierdzi, że jest to niedopuszczane lub dziecko 
pochodzi od innego ojca. Również odmówi w sytuacji, gdy zachodzi 
wątpliwość co do pochodzenia dziecka oraz jeżeli dziecko zostało 
już wcześniej uznane albo oświadczenie chce złożyć osoba, która nie 
ukończyła 16 lat6. 

Kierownik urzędu stanu cywilnego lub konsul, jeżeli odmówił 
przyjęcia oświadczyn jest zobowiązany powiadomić w formie pi-
semnej matkę oraz mężczyznę, który złożył powyższe oświadczenie 
w ciągu 7 dni od podjętej decyzji odmowy. Wówczas uznanie ojco-
stwa może zostać dokonane tylko przed sądem opiekuńczym wła-
ściwym ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, którego 
kierownik odmówił przyjęcia tych oświadczeń. Odpis protokółu z 
powyższego uznania sąd natychmiast przesyła do urzędu stanu cy-
wilnego, w celu napisania aktu urodzenia dziecka. Protokół musi 
zostać podpisany przez mężczyznę uznającego oraz matkę dziecka. 
Jeżeli matka jest nieobecna, zostaje wezwana do sądu w celu uzupeł-
nienia braków formalnych. Koniecznie musi złożyć stosowne 
oświadczenie o potwierdzeniu ojcostwa. Jeżeli uznanie było zawarte 
przed konsulem, powinien on niezwłocznie przekazać protokół kie-
rownikowi urzędu stanu cywilnego, aby sporządził akt urodzenia 
dziecka7.  

Wniosek o uznanie ojcostwa jest bezpłatny. Do złożenia 
oświadczenia, które dotyczy dziecka poczętego, ale jeszcze nienaro-
dzonego potrzebne jest zaświadczenie o ciąży lub karta ciąży oraz 
dokumenty stwierdzające tożsamość (paszport lub dowód). Jeżeli 
zachodzi uznanie już przy sporządzeniu aktu urodzenia lub już po 
zarejestrowaniu dziecka, wówczas konieczne są dokumenty, które 
potwierdzają tożsamość rodziców. Ponadto zatwierdzenie uznania 
nie może nastąpić, jeżeli chociażby jeden z rodziców miałby nie 
ważny swój dokument. Osoba, która jest cudzoziemcem i słabo się 

                                                 
5 Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy,  
6 M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014, s.131, 
7 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, 2017, s.440-442, 
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posługuje językiem polskim, a chce dokonać uznania to powinna się 
zgłosić wraz ze swoim tłumaczem przysięgłym. 

 
2. Nadzwyczajne formy uznania ojcostwa 
W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest również zawarte 

uznanie ojcostwa w przypadku procedury medycznej wspomaganej 
prokreacji, która się nazwa zapłodnieniem in vitro. Uznanie następu-
je przez mężczyznę, który złoży oświadczenie, że będzie ojcem 
dziecka w następstwie procedury medycznej prokreacji. Także ko-
bieta może złożyć oświadczenie, że jej przyszłym ojcem dziecka 
będzie ten konkretny mężczyzna. Mężczyzna powinien złożyć po-
wyższe oświadczenie przed próbą zapłodnienia, a kobieta może tego 
dokonać w tym samym czasie co przyszły ojciec dziecka lub w ciągu 
trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny. Takie oświadcze-
nie musi zostać przełożone kierownikowi urzędu stanu cywilnego. W 
przypadku, gdy oświadczenie było zawarte, a dziecko zostało naro-
dzone w małżeństwie oraz w późniejszym czasie, ale już z inny męż-
czyzną, niż ten który złożył powyższe oświadczenie, wówczas nie 
zachodzi domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki. Ozna-
cza to, że w tym przypadku ojcem dziecka jest mężczyzna, który 
złożył stosowne oświadczenie8. 

Uznanie ojcostwa może także nastąpić w przypadku bezpo-
średniego zagrożenia życia matki lub mężczyzny, który jest ojcem 
dziecka. Takie uznanie może zostać dokonane przed kierownikiem 
urzędu stanu cywilnego lub przed sądem opiekuńczym, nie dotyczy 
ono zagrożenia dziecka, ale jego rodziców9. W kodeksie rodzinnym i 
opiekuńczym jest wskazane, że: „oświadczenie konieczne do uznania 
ojcostwa może zostać zaprotokołowane przez notariusza albo złożo-
ne do protokołu wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), staro-
sty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy”. Po-
nadto powyższy protokół musi zostać podpisany przez osobę, która 
przyjęła oświadczenie oraz przez tą która je złożyła. Jeżeli osoba nie 
mogła złożyć podpisu, przyczynę trzeba podać w protokole. Ponadto 
w pełni kompletny protokół powinien zostać niezwłocznie przekaza-

                                                 
8 Tamże, s.444-445, 
9 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016, s.208, 
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ny do urzędu stanu cywilnego w celu sporządzenia aktu urodzenia 
dziecka. Natomiast w przypadku dziecka poczętego, ale jeszcze nie-
narodzonego, protokół musi zostać przekazany do: „urzędu stanu 
cywilnego właściwego ze względu na miejsce sporządzenia aktu 
urodzenia matki dziecka lub do urzędu stanu cywilnego właściwego 
dla miasta stołecznego Warszawy – gdy rejestracja urodzenia matki 
nie nastąpiła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”10. Powyższe 
uznanie ma głównie na celu uproszczenie oraz uregulowanie spraw 
prawnych dziecka w sytuacji krytycznej. 

 
2. Przesłanki uznania  
Ustawodawca wskazuje nam kilka przesłanek odnośnie uzna-

nia ojcostwa. Uznanie może wówczas nastąpić, jeżeli nie ma innego 
mężczyzny, który byłby ojcem dziecka. Zachodzi wówczas domnie-
manie pochodzenia dziecka od męża matki oraz jego ustalenie. Jeżeli 
dziecko, które zostało zrodzone w małżeństwie, a jego ojcostwo 
zostało zaprzeczone wyrokiem sądu nie może zostać uznane. Także, 
dziecko które zostało już wcześniej uznane, nie może zostać ponow-
nie. Powyższa zasada ma na uwadze, żeby dziecko posiadało tylko 
jednego biologicznego ojca. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ma na 
celu zrealizowania niepodzielności stanu cywilnego11. 

Dziecko może zostać uznane tylko małoletnie lub poczęte na-
tomiast, po uzyskaniu pełnoletniości uznanie, które nastąpi jest 
uznane za bezskuteczne. Dziecko poczęte ma warunkową zdolność 
prawną oznacza to, że musi narodzić się żywe. Takie uznanie ma na 
celu usunięcie wątpliwości odnośnie pochodzenia dziecka. Ponadto 
uznanie dotyczy dziecka, które narodziło się żywe. Dopuszczalne 
jest także uznanie po śmierci, ale tylko w jednym przypadku. Jeżeli 
zmarło przed uzyskaniem 18 lat, wówczas może zaistnieć uznanie w 
ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym mężczyzna został zawiadomiony 
albo dowiedział się o śmierci swojego dziecka. Takie uznanie może 
być zawarte najpóźniej do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby peł-
noletniość, chodzi tutaj głównie o to, że po uzyskaniu pełnoletniości 
osoba decyduje o swoich sprawach wyłącznie sama12. Uznanie ojco-

                                                 
10 Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy,  
11 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016, s.204-205,  
12 M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014, s.132 
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stwa nie może nastąpić, jeżeli jest wątpliwe macierzyństwo, także 
gdy rodzice dziecka są nieznani oraz gdy występuje zaprzeczenia 
macierzyństwa przez kobietę, która to zawarła w akcie urodzenia 
jako biologiczna matka.  

Mężczyzna, który pragnie być ojcem dziecka powinien złożyć 
stosowne oświadczenie w odpowiedniej formie. Także, osoba która 
ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona może 
złożyć powyższe oświadczenie. Osoba, która jest częściowo ubez-
własnowolniona, ale jest pełnoletnia, może dokonać także ubiegać 
się o uznanie ojcostwa. Wymagana jest tylko zgoda jego przedstawi-
ciela ustawowego. Konieczna jest kontrola nad taką osobą, szczegól-
nie trzeba zwrócić uwagę na jej stan psychiczny oraz czy ta osoba 
nie ma skłonności do alkoholu lub narkotyków. Dlatego ze względu 
na dobro dziecka o powyższym uznaniu nie decyduje kierownik 
urzędu stanu cywilnego, tylko sąd opiekuńczy, do którego osoba 
musi złożyć stosowne oświadczenie. Osoba, która jest ubezwłasno-
wolniona częściowo musi koniecznie osobiście złożyć oświadczenie, 
nie może tego dokonać w jej imieniu przedstawiciel ustawowy, po-
nieważ jest to akt uznania wyłącznie osobisty. Przyszły ojciec dziec-
ka powinien być przekonany o swoim uznaniu. W przypadku, gdy 
uznanie okaże się mylne wówczas zachodzi ustalenie bezskuteczno-
ści uznania. Uznanie ojcostwa jest czynnością prawną, dlatego nale-
ży wykazać, iż wystąpiła wada oświadczenia woli13. 

W uznaniu ojcostwa, ważną rolę odgrywa ,także matka biolo-
giczna dziecka, która ma za zadanie potwierdzić oświadczenie męż-
czyzny, który je złożył. Powyższa sytuacja ukazuje nam, że uznanie 
nie zależy tylko od mężczyzny ,ale również od matki dziecka. To oni 
razem będą tworzyli nową sytuację prawną dla dziecka. Jeżeli matka 
nie potwierdzi powyższego oświadczenia, uznanie zostaje uznane za 
bezskutecznie nieważne14. 

 
3.Skutki uznania ojcostwa 
Uznanie ojcostwa ma charakter deklaratywny, ponieważ za-

chodzi stwierdzenie stosunku pokrewieństwa. Wywołuje skutki 

                                                 
13 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016, s.205-206,  
14 Tamże, s.205-207, 
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prawne w sferze osobistej i majątkowej dziecka oraz mężczyzny, 
który je uznał, a także matki. Od momentu uznania dziecko ma oby-
dwoje rodziców. Ojciec wówczas zaczyna posiadać władzę rodzi-
cielską nad dzieckiem15. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest 
zawarta poważna konsekwencja dotycząca nazwiska dziecka. ,,Jeżeli 
ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, dziecko nosi nazwisko 
wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jedno-
cześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa. Rodzi-
ce mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone 
przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Jeżeli 
rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziec-
ka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego 
do niego nazwiska ojca. Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili 
uznania już ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda”16. 
Natomiast jeżeli doszło do uznanie przed sądem, konieczne jest na-
danie nazwiska dziecka w wyroku ustalającym ojcostwo. Ponadto 
jeżeli ojcostwo nie zostało ustalone, dziecko posługuje się nazwi-
skiem matki. W przypadku, gdy rodzice są nieznani, wówczas sąd 
opiekuńczy ma prawo nadać nowe nazwisko.  

Dziecko po uznaniu ojcostwa nabywa prawo do dziedzicznie 
ustawowego po ojcu, wówczas zachodzi to gdy on nie sporządził 
testamentu. Natomiast, jeżeli zostawił sporządzony testament przy-
sługuje dziecku prawo do zachowku. Może także nastąpić uznanie 
dziecka poczętego, wówczas matka może domagać się jeszcze przed 
jego przyjściem na świat, aby ojciec zapewnił jej odpowiednią sumę 
pieniędzy na swoje utrzymanie oraz dziecka przez trzy miesiące od 
jego urodzenia. Jeżeli dziecko zostało już urodzone, a nie ukończyło 
trzech lat, matka może egzekwować od ojca pokrycia kosztów zwią-
zanych z ciążą oraz porodem, a także kosztów związanych z utrzy-
maniem dziecka przez trzy miesiące po urodzeniu.  

Kolejnym skutkiem uznania ojcostwa jest powstanie stosunku 
alimentacyjnego względem dziecka. Ojciec jest zobowiązany speł-
niać świadczenie konieczne na jego utrzymanie oraz wychowanie. 
Powyższy obowiązek ma charakter wsteczny, zachodzi wówczas od 
momentu przyjścia na świat dziecka. Mężczyzna, który dokonał 

                                                 
15 K. Pietrzykowski, Komentarz, 2012, s.736, 
16 Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy,  
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uznania ma sprawować nad nim pieczę od samego urodzenia. Nato-
miast na matce spoczywa obowiązek żądania od mężczyzny ponie-
sienia kosztów związanych z wychowywaniem dziecka17. Jeżeli 
mężczyzna, który przed uznaniem przekazywał swojej kobiecie pie-
niądze na wychowanie oraz utrzymanie dziecka, a nie był do tego 
świadczenia zobowiązany albo spełnienie obowiązku alimentacyjne-
go było niemożliwe lub połączone z nadmierną trudnością przez 
osobę zobowiązaną, może wówczas żądać zwrotu od osoby, która 
powinna była te świadczenia spełnić.  

 
4. Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa  
Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa jest instytucją, która 

ma na celu wykluczenie mężczyzny, który nie jest ojcem biologicznym. 
Ustalenie zachodzi tylko w postępowaniu sądowym. Legitymacja czyn-
na przysługuje: mężczyźnie, który uznał ojcostwo, a w późniejszym 
czasie okazało się, że nie jest on ojcem dziecka, może wytoczyć sprawę 
o ustalenie bezskuteczności w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym się 
dowiedział o powyższym fakcie. Matka ,także może wytoczyć powódz-
two, które jest spowodowane jej mylnym przypuszczeniem, w terminie 
6 miesięcy od czasu, w którym spostrzegła swoją pomyłkę. Dziecku 
pełnoletniemu, także przysługuje prawo do powództwa, jeżeli uznający 
ojcostwo nie jest jego ojcem, może tego dokonać nie później niż w cią-
gu 3 lat od uzyskania pełnoletniości. Także, prokurator może wytoczyć 
powództwo18.  

Na podstawie kodeksu postępowania cywilnego: „prokurator 
może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również 
wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli we-
dług jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywa-
teli lub interesu społecznego. W sprawach niemajątkowych z zakresu 
prawa rodzinnego prokurator może wytaczać powództwa tylko w 
wypadkach wskazanych w ustawie”19. Na podstawie powyższego 
przepisu możemy stwierdzić, że głównie tutaj chodzi o dobro dziec-
ka. Po śmierci dziecka ustalenie bezskuteczności nie może zostać 

                                                 
17 M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014, s.132 
18 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016, s.211, 
19 Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - kodeks postępowania cywilnego,  
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dokonane. Natomiast, jeżeli dziecko osiągnie pełnoletniość, a zosta-
nie wszczęte powództwo przez matkę lub mężczyznę, który je uznał, 
sąd wówczas oddala wytoczenie. Powyższe sprawy rozpatruje sąd 
rejonowy w postępowaniu odrębnym. Wyrok w tej sprawie działa 
wstecz, natomiast świadczenia, które zostały spełnione na utrzyma-
nie oraz wychowania dziecka, nie mają skutku wstecznego i nie ule-
gają zwrotowi. Natomiast ustaje prawo do dziedziczenia, ponadto 
władza rodzicielska i obowiązek alimentacyjny nigdy nie istniał, 
ponieważ mężczyzna nie był ojcem biologicznym dziecka. Wyrok 
jest skuteczny erga omnes.  

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, także jest zawarta kwe-
stia wytoczenia powództwa odnośnie bezskuteczności wobec dziecka, 
które zostało poczęte na podstawie procedury medycznie wspomaganej 
prokreacji. Mężczyzna, który chciał być ojcem, składał oświadczenie, 
przed rozpoczęciem procedury in vitro. Akceptował pochodzenie komó-
rek rozrodczych od anonimowego dawcy, na tej podstawie nie można 
żądać ustalenie bezskuteczności, ponieważ nie jest on biologicznym 
ojcem dziecka. Jeżeli w ciągu dwóch lat od chwili złożenia przez męż-
czyznę oświadczenia, metoda in vitro okazała się bezskuteczna, wów-
czas może żądać ustalenia bezskuteczności20. 

Unieważnienie uznania ojcostwa może nastąpić, jeżeli 
oświadczenie zostało złożone przez mężczyznę w stanie, w którym 
nie mógł swobodnie i świadomie kierować swoim postępowaniem z 
powodu zastosowania narkotyków, spożycia alkoholu lub choroby 
psychicznej. Także, unieważnienie zachodzi, gdy zostaje błąd uzna-
nia dziecka zastosowany przez ojca lub przez matkę. Jeżeli osoba 
stosowała groźbę w stosunku do drugiej osoby, że w razie niezłoże-
nia oświadczenia sprowadza na siebie poważne niebezpieczeństwo, 
wówczas też zachodzi unieważnienie uznania. Unieważnienie doko-
nuje się w procesie, na podstawie wyroku, który stwierdza, że męż-
czyzna nie jest już ojcem dziecka.  

 
5. Domniemanie pochodzenia dziecka  
Domniemanie pochodzenia dziecka zachodzi wówczas, gdy 

mąż jest ojcem biologicznym dziecka, które zostało narodzone w 

                                                 
20 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, 2017, s.431-432, 
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czasie trwania ich małżeństwa przez jego żonę21. Na podstawie ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego ustawodawca nam uregulował 
dokładnie kiedy może nastąpić domniemanie. Może zachodzić, 
,,jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed 
upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemy-
wa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie sto-
suje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orze-
czenia separacji”. Także domniemanie występuje: „jeżeli dziecko 
urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia 
małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, 
domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemanie 
to nie dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się w następstwie 
procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą wyraził 
zgodę pierwszy mąż matki”22.  

Domniemanie może zostać zaprzeczone, na skutek powództwa 
o zaprzeczenie ojcostwa męża matki, jeżeli mężczyzna nie jest ojcem 
biologicznym dziecka. Powyższe wytoczenie przysługuje: mężowi 
matki, matce, dziecku oraz prokuratorowi. Mąż może w ciągu 6 mie-
sięcy od momentu narodzin dziecka albo od uzyskania wiadomości o 
przyjściu dziecka na świat wytoczyć powództwo, jednakże nie może 
to nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości. W przypad-
ku, gdy w terminie przysługującym mężczyźnie na powództwo o 
zaprzeczenie ojcostwa został on ubezwłasnowolniony całkowicie z 
powodu choroby psychicznej, w jego imieniu powództwo może za-
stosować przedstawiciel ustawowy. Przedstawiciel ustawowy może 
wytoczyć powództwo w terminie sześciu miesięcy od jego ustano-
wienia, a jeżeli został poinformowany o narodzeniu się dziecka, ter-
min sześciomiesięczny zaczyna biec od czasu otrzymania tej wiado-
mości. Ponadto, jeżeli nie zaszło wytoczenie powództwa przez 
przedstawiciela, mąż może to samodzielnie uczynić, gdy zostanie 
pozbawiony ubezwłasnowolnienia, wówczas zaczyna mu przysługi-
wać termin sześciomiesięczny od uchylenia, a jeżeli się dowiedział o 

                                                 
21 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016, s.198, 
22 Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy,  
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urodzeniu dziecka w późniejszym terminie, powyższy czas zaczyna 
biec od tego momentu powzięcia wiadomości23. 

Na podobnych zasadach wytoczenie powództwa jest stosowa-
ne wobec osoby, która zapadła na chorobę psychiczną lub innego 
rodzaju zaburzenia psychiczne w przysługującym terminie do wyto-
czenie powództwa. Ponadto może to uczynić w takim samym termi-
nie jak osoba ubezwłasnowolniona całkowicie i na takich samych 
zasadach. Wytaczając powództwo mężczyzna powinien pamiętać, że 
można je zastosować tylko za życia dziecka i trzeba je wytoczyć 
przeciwko dziecku i matce, natomiast jeżeli matka nie żyje to tylko 
wobec dziecka. Natomiast matka wytacza przeciwko swojemu mę-
żowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje to tylko wobec dziecka. Także 
matce przysługuje wytoczenie powództwa w terminie sześciu mie-
sięcy. Natomiast dziecko może tego dokonać nie później niż w ciągu 
trzech lat, gdy zostanie już pełnoletnie, wytacza wobec mężowi mat-
ki oraz własnej matce. W przypadku braku rodziców następuje wyto-
czenie w stosunku do kuratora, jeżeli jeden z rodziców nie żyje, za-
chodzi tylko do żyjącego24.  

 
6. Sądowe ustalenie ojcostwa 
Sądowe ustalenie ojcostwa dotyczy dziecka pozamałżeńskie-

go, które może zostać uznane w procesie cywilnym z powodu istnie-
jącego sporu, czy mężczyzna jest ojcem biologicznym dziecka . Za-
chodzi wówczas, jeżeli pochodzenie dziecka nie zostało ustalone na 
skutek domniemania. Powyższe zachowanie musi być koniecznie 
zatwierdzone przez matkę25. Na podstawie kodeksu rodzinnego i 
opiekuńczego można stwierdzić kto jest ojcem dziecka. „Domnie-
mywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka 
nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdzie-
siątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka, albo ten, kto 
był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w 
wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaga-
nej prokreacji”. Czyli uważa się, że ojciec obcował z matką w okre-

                                                 
23 M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014, 

s.126-127 
24 Tamże, s.127,  
25 M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014, s.134, 
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sie koncepcyjnym. Ponadto może zajść obalenie domniemania, gdy 
okaże się, że kobieta w powyższym czasie nie obcowała tylko z jed-
nym mężczyzną. Może się okazać, że inny mężczyzna jest ojcem 
biologicznym dziecka26. 

Powództwo o ustalenie ojcostwa przysługuje: dziecku, matce 
dziecka, domniemanemu ojcowi oraz prokuratorowi. Dziecko może 
wytoczyć powództwo samodzielnie, jeżeli ukończy osiemnaście lat, 
jeżeli nie uzyskało tego wieku, jego czynności dokonuje przedstawi-
ciel ustawowy. Matka może żądać ustalenia ojcostwa nawet jeśli 
została pozbawiona władzy rodzicielskiej, może tylko decydować o 
losie dziecka małoletniego. Jeżeli jest osoba ubezwłasnowolniona 
całkowicie jej czynności prawne są dokonywane przez przedstawi-
ciela ustawowego. Domniemany ojciec dziecka może wytoczyć po-
wództwo dopiero po jego urodzeniu. Prokuratorowi przysługuje po-
wództwo w każdym momencie. Może działać bez zgody matki lub 
dziecka nawet już pełnoletniego, ponieważ jego zadaniem jest 
ochrona interesu publicznego oraz prawidłowe ustalenie stanu cy-
wilnego człowieka. Natomiast, jeżeli dziecko zmarło, wówczas żad-
na osoba nie może już wytoczyć powyższego powództwa. Wyrok 
odnośnie powództwa jest skuteczny od momentu urodzenia się 
dziecka. Natomiast dziecko, które zostało już poczęte przysługuje 
mu prawo do dziedziczenia27. 

Skutki ustalenia ojcostwa są następujące: ojciec dziecka uzy-
skuje władze rodzicielską nad dzieckiem, jeżeli sąd mu na to pozwo-
li. Sąd musi mieć w szczególności na uwadze dobro dziecka, nie 
może pozwolić na sprawowanie władzy osobie, która jest uzależnio-
na od alkoholu lub narkotyków. Ponadto, jeżeli zostanie przyznana 
mu władza rodzicielska, ojciec wówczas jest zobowiązany do płace-
nia alimentów względem dziecka oraz ponoszenia kosztów związa-
nych z jego wychowaniem. Matka może zażądać od ojca zwrotu 
kosztów związanych z utrzymaniem dziecka od jego narodzin do 
czasu ustalenia ojcostwa oraz kosztów związanych z jej ciążą i poro-
dem. Dziecko staje się wobec ojca spadkobiercą, czyli dziedziczy po 

                                                 
26 Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy,  
27 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016, s.219-221, 
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nim jeżeli nie zostanie sporządzony testament. Ponadto może nosić 
nazwisko swojego ojca, jeżeli będzie się o to ubiegało28. 

 
Podsumowanie 
W polskim prawie rodzinnym bardzo ważna rolę odrywają 

powyższe sposoby ustalenia ojcostwa, ponieważ wiele osób w na-
szym społeczeństwie nie posiada swojego biologicznego ojca. Za 
pomocą domniemania pochodzenia dziecka, uznania ojcostwa oraz 
wytoczenie powództwa w tej sprawie dziecko może znaleźć swojego 
biologicznego ojca, a jego matka może zostać odciążona od wiecz-
nego utrzymywania samotnie swojego dziecka. Domniemanie za-
chodzi jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo 
przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, do-
mniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Natomiast uznanie 
dziecka polega na złożeniu oświadczenia przez mężczyznę, który jest 
ojcem dziecka oraz chce żeby przysługiwała mu władza rodzicielska. 
Ponadto sądowe ustalenie ojcostwa dotyczy dziecka pozamałżeń-
skiego, które może zostać uznane w procesie cywilnym z powodu 
istniejącego sporu, czy mężczyzna jest ojcem biologicznym dziecka. 

 
Streszczenie: 
W prawie rodzinnym i opiekuńczym występują trzy sposoby 

ustalenia ojcostwa. Ustalenie ojcostwa następuje przez: domniema-
nie pochodzenia dziecka od męża matki, uznanie ojcostwa przez 
mężczyznę, od którego dziecko pochodzi i wytoczenie powództwa 
oraz wydania w tej sprawie orzeczenia przez sąd. Pierwszy wymie-
niony powyżej sposób zachodzi wówczas, gdy dziecko zostało po-
częte w małżeńskie, natomiast dwa kolejne dotyczą dziecka poza-
małżeńskiego. Uznanie ojcostwa jest to jednostronne oświadczenie 
mężczyzny, który jest ojcem dziecka i pragnie sprawować opiekę 
nad nim. Takie uznanie musi być dokonane w odpowiedniej formie i 
przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, sądem opiekuńczym 
lub polskim konsulem. Oświadczenie powinno być złożone osobi-
ście, nie może inna osoba tego dokonać w imieniu ojca. Ponadto 
musi zostać zatwierdzone przez matkę dziecka, jeżeli ona nie dokona 
potwierdzenia, wówczas następuje wygaśnięcie uznania. 
                                                 

28 Tamże, s.222-224, 
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Summary:  
There are three ways of establishing paternity in family and 

guardianship law. Establishment of paternity takes place through: 
presumption of the child's origin from the mother's husband, recogni-
tion of paternity by the man from whom the child comes from and 
bringing an action and issuing a ruling by the court in this matter. 
The first mentioned above method takes place when a child has been 
conceived in a marriage, while the other two concern an unmarried 
child. Recognition of paternity is a unilateral declaration of a man 
who is the father of a child and wants to take care of him. Such rec-
ognition must be made in the appropriate form and before the head of 
the civil registry office, guardianship court or Polish consul. The 
statement should be made in person, no other person can do it on 
behalf of the father. In addition, it must be approved by the child's 
mother, if she does not confirm, then the recognition expires. 
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Beniamin Brzeski  

 
Zasada domniemania ojcostwa w polskim prawie rodzinnym 

 
Wstęp 
W poniższym opracowaniu, Autor postara się przedstawić te-

matykę domniemania ojcostwa w polskim prawie rodzinnym. W 
dużej mierze skupi się na przedstawieniu zasad jakie muszą zostać 
spełnione aby zaszło owe domniemanie, a także poruszone zostaną 
zagadnienia związane z obaleniem takiego domniemania w postaci 
zaprzeczenia ojcostwa. Zostanie także omówiony zakres legitymacji 
czynnych i biernych do wytoczenia powództwa o takie zaprzeczenie, 
a także kwestia oceny materiału dowodowego w postępowaniu i 
skutkach jakie powoduje wydanie wyroku w sprawie. 

W tym celu Autor posłuży się przepisami Kodeksu Rodzinne-
go i Opiekuńczego, a także orzecznictwem Sądu Najwyższego. Po-
nadto Autor oprze się opracowaniami praktyków prawa i poglądami 
doktryny w sprawach prawa rodzinnego i opiekuńczego. 

 
1. Domniemanie ojcostwa  
Domniemanie ojcostwa było już znane w prawie rzymskim. 

Wyrażało się w łacińskiej paremii: „pater est, quem nuptiae demon-
strant”. Zgodnie z nią, ojcem jest ten, na którego wskazuje małżeń-
stwo, czyli mąż matki dziecka. W prawie polskim domniemanie 
obowiązuje od chwili zawarcia małżeństwa do upływu 300 dni od 
chwili ustania lub unieważnienia małżeństwa. Urodzenie się dziecka 
po upływie tych 300 dni nie wywołuje żadnych skutków prawych dla 
byłego ojca męża. 1 Podobne domniemanie nie zachodzi w sytuacji 
gdy dziecko narodziło się przed zawarciem małżeństwa.  

Warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 61 4 § 1 k.r.o., domniema-
nia ojcostwa nie stosuje się także w sytuacji gdy, dziecko urodziło 
się po upływie 300 dni od chwili orzeczenia separacji. Bowiem 

                                                 
1 Wyrok SN z 3.07.1967 r., I CR 26/67, LEX nr 6189 
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zgodnie z wyżej wskazanym art. orzeczenie separacji niesie ze sobą 
takie same skutki jak rozwód, chyba ze ustawa stanowi inaczej2.  

Prof. Marek Andrzejewski uważa, że „Domniemanie te wpro-
wadzono, ponieważ małżeństwo jest związkiem opartym na zaufaniu 
i dlatego z reguły mąż matki jest ojcem dziecka urodzonego przez 
swoją żonę w czasie trwania tego małżeństwo. Ustalenie – np. na 
drodze procesu sądowego – pochodzenia każdego dziecka urodzone-
go przez mężatkę nie byłoby w związku z tym wskazane. Samo ist-
nienie takiego uregulowania podważałoby zaufanie w stosunku do tej 
kobiety w sprawie zasadniczej, jak uczciwość małżeńska”3. 

Zawarte w art. 62 § 1 k.r.o. domniemanie, stanowi domniema-
nie prawne zgodnie z art. 234 k.p.c. Wiąże ono sąd w każdej spra-
wie, przykładowo w sprawie o alimenty, sąd uzna dziecko urodzone 
w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego 
ustania bądź unieważnienia, za dziecko, którego ojcem jest mąż lub 
były mąż matki. Takie domniemanie zalicza się do domniemań 
prawnych kwalifikowanych. Oznacza to, że ustawodawca prowadził 
wobec tego domniemania szczególne wymogi co do jego obalenia. 
Podobny charakter ma art. 62 § 3 k.r.o., który dopuszcza obalenie 
domniemania ojcostwa tylko i wyłącznie na drodze powództwa o 
zaprzeczenie ojcostwa.  

Początek terminu trzystudniowego, o którym ustawodawca 
mówi w art. 62 § 1 k.r.o., rozpoczyna się od chwili, w której ustało 
lub zostało unieważnione małżeństwo. Jeżeli małżeństwo ustało 
wskutek wyroku sądowego, wyżej wskazany termin biegnie od chwi-
li uprawomocnienia się wyroku. Zatem domniemanie zachodzi rów-
nież w sytuacji gdy któreś z małżonków złożyło pozew rozwodowy.  

Termin trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa 
jest terminem oznaczonym w dniach. Takie terminy określa art. 111 
§ 1 k.c., zgodnie z nim termin oznaczony w dniach kończy się z 

                                                 
2 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. 

U. 1964 Nr 9 poz. 59 
3 M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. C.H. Beck, War-

szawa 2014. s. 126 
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upływem ostatniego dnia. Natomiast jeśli na ostatni dzień terminu 
przypada dzień wolny od pracy, termin upływa dnia następnego4. 

Podstawą zastosowania domniemania jest fakt urodzenia 
dziecka przez kobietę pozostającą w związku małżeńskim lub po 
upływie 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa. Dlatego 
dla powstania domniemania nie ma znaczenia sporządzenie aktu 
urodzenia dziecka oraz jego treść.  

W wyroku z 3.02.1970 r., Sąd Najwyższy podkreślił, że: 
„Domniemanie prawne przewidziane w art. 62 § 1 k.r.o. istnieje za-
tem niezależnie od aktu urodzenia dziecka. Konsekwencją tego sta-
nowiska jest, że również instytucja obalenia domniemania żyje ży-
ciem samodzielnym, nie związanym z istnieniem aktu stanu cywil-
nego"5. Natomiast w wyroku z 10.04.1969 r., Sąd Najwyższy wska-
zał, że: „Okoliczność, że w akcie urodzenia dziecka figuruje nazwi-
sko innego mężczyzny niż mąż matki, nie czyni bezprzedmiotowym 
wniesienie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki, 
gdyż w wyniku sporządzenia takiego aktu domniemanie prawne z 
art. 62 § 1 k.r.o. nie zostało obalone"6. 

W paragrafie drugim art. 62 ustawodawca wprowadził jeszcze 
jeden rodzaj domniemania. Ma ono zastosowanie w sytuacji dziecko 
urodziło się w czasie trwania 300 dniowego terminu od ustania lub 
unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę dziecka 
kolejnego małżeństwa. W takim wypadku ustawodawca wychodzi z 
złożenia, że co do zasady ojcem dziecka jest obecny małżonek. W 
tym momencie należy zaznaczyć iż przepisy Kodeksu Postępowania 
Cywilnego chronią to drugie małżeństwo i wykluczają możliwość 
wniesienia nadzwyczajnych środków zaskarżenia w tej sprawie.  

Powyższe domniemanie zachodzi w sytuacji gdy dziecko uro-
dziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokre-
acji (czyli tzw. in vitro), na która wyraził zgodę już pierwszy mąż. W 
takiej sytuacji domniemane ojcostwo przypada pierwszemu mężowi, 

                                                 
4 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy – komentarz, Wyd. Wolters 

Kluwer, 2017 r., s. 408 
5 Wyrok Sądu Najwyższego z 03.02.1970 r. II CR 580/69, LEX nr 

167363 
6 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10.04.1969 r., II CR 59/69, LEX nr 984 
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gdyż to on wyraził zgodę na taki zabieg i w taki właśnie sposób wy-
raził wolę bycia ojcem dziecka.  

 
2. Obalenie domniemania ojcostwa 
Domniemanie ojcostwa męża matki nie jest niepodważalne. 

Pomimo istnienia przesłanki jaką jest urodzenie dziecka przez kobie-
tę zamężną, możliwe jest skuteczne zaprzeczenie prawdziwości 
wniosku. Podstawowym sposobem jest wniesienie powództwa o 
zaprzeczenie ojcostwa męża matki.  

O potrzebie istnienia przepisów umożliwiających zastosowa-
nie obalenia domniemania ojcostwa, świadczy przede wszystkim 
fakt, że wskazane domniemania są skuteczne przez cały okres trwa-
nia związku małżeńskiego, a wiec nie tylko wtedy gdy małżonkowie 
pozostają we wspólnym pożyciu, ale również wówczas, gdy żyją w 
rozłączeniu. W praktyce sprawy o zaprzeczenie ojcostwa wytaczane 
są zarówno przez mężczyzn, którzy twierdzo ze ich żony dopuściły 
się zdrady małżeńskiej, jak również kobiety zamężne, żyjące w kon-
kubinacie z innym mężczyzną7.  

Pozew w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa rozpoznaje sąd 
opiekuńczy, których role, zgodnie z art. 17 pkt. 1 k.p.c., w Polsce 
pełnią sądy rejonowe. Właściwość miejscowa sądu w tej sprawie 
została określona w art. 42 Kodeksu Postępowania Cywilnego. 
Zgodnie z nim powództwo ze stosunku między rodzicami, a dziećmi 
oraz pomiędzy przysposabiającym, a przysposobionym wytacza się 
wyłącznie przed sąd miejsca zamieszkania powoda, jeśli nie zacho-
dzą podstawy do wytoczenia powództwa według przepisów o wła-
ściwości ogólnej.  

W wyżej wskazanym przypadku zasadę stanowi zawarta w art. 
27 k.p.c. właściwość ogólna i dopiero w przypadku braku podstaw 
do niej, należy stosować właściwość przewidzianą w art. 42 k.p.c.  

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa z mocy prawa podlega kontro-
li formalnej, o której mówi przepis art. 130 k.p.c. Powinien on speł-
niać wszystkie wymogi dotyczące pism procesowych i pozwów za-
warte w przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zgodnie z 

                                                 
7 M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. C.H. Beck, War-

szawa 2014. s. 126-127 
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art. 128 k.p.c. do pozwu należy dołączyć odpisy tego pozwu oraz 
odpisy załączników, przede wszystkim aktu urodzenia dziecka oraz 
aktu małżeństwa. Liczbę odpisów określa liczba uczestników proce-
su, należy w niej uwzględnić także prokuratora. 

Sprawę o zaprzeczenie ojcostwa przeprowadza się w trybie 
procesowym w postępowaniu odrębnym, które ma za zadanie regu-
lować sprawy za stosunków między rodzicami i dziećmi. Legityma-
cje czynną, czyli zdolność do wniesienia powództwa, w takim proce-
sie mają:  

• mąż matki dziecka 
• matka dziecka 
• dziecko  
• oraz prokurator (gdyż każdy prokurator może wziąć udział w 

każdej rozprawie na każdym jej etapie)  
Wąski zbiór osób legitymowanych do wniesienia powództwa 

wynika z bardzo osobistego charakteru tego uprawnienia. Oznacza 
to, że za nieobecnego, albo za wręcz nieznanego z miejsca pobytu 
męża może wystąpić z powództwem kurator8. 

Termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa 
przez męża matki wynosi 6 miesięcy od chwili gdy powziął on wia-
domość o urodzeniu się dziecka, nie później jednak niż do osiągnię-
cia przez dziecko pełnoletniości. Ustawodawca nie wprowadził jed-
nak wymogów co do sposobu dowiedzenia się o narodzinach dziecka 
przez męża matki, nie zostało także ustalone od jakich osób mąż 
powinien się o tym dowiedzieć. Taką osobą może być zarówno żona 
ja i każda osoba trzecia. Dodatkowo, istotną kwestią jest fakt, iż po-
informowanie o urodzeniu dziecka powinno być dokonane w sposób 
wyraźny. Sąd Najwyższy w wyroku z 20.05.1971r.9, uznał, że wy-
mogu takiego nie spełniają zdawkowe, przerywane, w formie żartu 
udzielenie informacji. W celu określenia początku biegnięcia terminu 
zachowanie powyższych zasad ma wielkie znaczenie, bowiem zda-
niem Sądu Najwyższego, mąż ma obowiązek sprawdzenia informa-
cji, a bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym spełniając obo-
wiązek potwierdzenia uzyskanych informacji, dowiedziałby się o 
                                                 

8 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. C.H. BECK, War-
szawa 2016, s. 199 

9 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20.05.1971 r., I CR 145/71 
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urodzeniu dziecka. Podobnie w sytuacji, jeżeli mąż dowiedział się, 
że żona jest w ciąży z innym mężczyzną, powinien zainteresować się 
w przyszłości, kiedy żona urodzi dziecko. Termin rozpocznie bo-
wiem swój bieg od chwili, w której mąż przy zachowaniu należytej 
staranności mógł się dowiedzieć, ze żona urodziła dziecko innego 
mężczyzny.  

Możliwość modyfikacji terminu do wniesienia powództwa 
przez męża matki dziecka powstaje w sytuacji gdy nie był on w sta-
nie podjąć stosownych działań z powodu ubezwłasnowolnienia lub 
choroby psychicznej uzasadniającej ubezwłasnowolnienie całkowi-
te10. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyraża się jasno w powyższej 
kwestii, bowiem jeśli „mąż matki został całkowicie ubezwłasnowol-
niony z powodu choroby psychicznej lub innego rodzaju zaburzeń 
psychicznych, na które zapadł w ciągu terminu do wytoczenia po-
wództwa o zaprzeczenie ojcostwa, powództwo może wytoczyć jego 
przedstawiciel ustawowy. Termin do wytoczenia powództwa wynosi 
w tym wypadku 6 miesięcy od dnia ustanowienia przedstawiciela 
ustawowego, a jeśli przedstawiciel powziął przedstawiciel powziął 
wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później – sześć miesięcy 
od dnia, w którym tę wiadomość powziął”11. 

Mąż matki który został całkowicie ubezwłasnowolniony, może 
zostać stroną w procesie. Wynika to z faktu, iż osoba ubezwłasno-
wolniona pozbawiona jest zdolności do czynności prawnej, a nie 
zdolności sądowej, która to właśnie jest wymagana do bycia stroną w 
postępowaniu.  

„Ratio legis regulacji zawartej w art. 64 k.r.o. polega na umoż-
liwieniu dochodzenia roszczeń przez osobę, która została całkowicie 
ubezwłasnowolniona. Regulacja ta nie ma natomiast zastosowania 
wówczas, gdy mąż matki został częściowo ubezwłasnowolniony. 
Należy pamiętać, że ustawodawca przyznaje legitymację do wystą-
pienia z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie osobom wymienionym 
w art. 545 § 1 k.p.c., w tym małżonkowi osoby, której dotyczy wnio-

                                                 
10 M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. C.H. Beck, 

Warszawa 2014. s. 127  
11 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. 

U. 1964 Nr 9 poz. 59  
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sek. Teoretycznie można wyobrazić sobie sytuację, kiedy to żona, 
chcąc uniemożliwić wniesienie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, 
złoży wniosek o ubezwłasnowolnienie swojego męża. Przepisy Ko-
deksu postępowania cywilnego regulujące w sposób szczegółowy 
postępowanie w sprawie o ubezwłasnowolnienie, w tym przede 
wszystkim postępowanie dowodowe, ograniczają wystąpienie takiej 
sytuacji. Zgodnie z art. 545 § 4 k.p.c., kto zgłosił wniosek o ubez-
własnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie, podlega karze 
grzywny”12. 

W sytuacji gdy przedstawiciel ustawowy męża ubezwłasno-
wolnionego całkowicie nie wytoczył powództwa o zaprzeczenie 
ojcostwa, mąż może wytoczyć takie powództwo osobiście, jednak 
dopiero po uchyleniu takiego ubezwłasnowolnienia. W takim wy-
padku termin wynosi sześć miesięcy od chwili uchylenia ubezwła-
snowolnienia. 

W art. 69 § 1 k.r.o. ustawodawca wprowadził, wynoszący 6 
miesięcy, termin do wytoczenia przez matkę powództwa o zaprze-
czenie ojcostwa swojego męża. Dany termin biegnie od chwili naro-
dzin dziecka. Przepis danego artykułu ma przede wszystkim za zada-
nie ochronę rodziny. W przypadku gdy termin upłynie, powództwo 
może wnieść tylko i wyłącznie prokurator, mąż matki, o ile dowie-
dział się później o narodzinach dziecka, a także samo dziecko po 
ukończeniu 18 roku życia, nie później jednak niż w ciągu 3 lat od jej 
osiągnięcia.  

„Termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa nie 
jest terminem procesowym, lecz terminem prekluzyjnym prawa mate-
rialnego. Dlatego „wobec nieistnienia przepisu, który dopuszczał moż-
liwość uwzględnienia braku winy uchybienia takiego terminu prawa 
materialnego, obojętna jest okoliczność, ze uchybienie przez powoda 
terminu do zaprzeczenia ojcostwa nastąpiło bez winy i w związku z tym 
zaprzeczenie ojcostwa jest niedopuszczalne”. Innymi słowy, bez wzglę-
du na przyczynę uchybienia terminu do wytoczenia powództwa o za-
przeczenie ojcostwa po jego upływie sąd oddali ewentualne powództwo 
w tym zakresie. Taki skutek omawianego terminu sprawi, ze istotnego 
znaczenia nabiera możliwość wytaczania powództw o ustalenie lub 

                                                 
12 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy – komentarz, Wyd. Wolters 

Kluwer, 2017 r., s. 424 
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zaprzeczenie pochodzenia dziecka przez prokuratora, którego wskazany 
termin nie dotyczy (art. 86 k.r.o)13. 

Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki przestaje 
obowiązywać z chwilą prawomocnego ustalenia, że dziecko nie zo-
stało urodzone przez kobietę wskazaną w akcie urodzenia dziecka. 
Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 02.03.1966 r. „ Ustalenie 
nieistnienia macierzyństwa pociąga za sobą automatyczne unice-
stwienie domniemania prawnego ojcostwa z art. 62 kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego” 14. 

Zgodnie z rzymską zasadą „dowód obala domniemanie” (pro-
batio vincit praesumptionem), w przepisie art. 67 k.r.o. wspomina się 
o obaleniu domniemania kwalifikowanego z art. 62 § 1 k.r.o. Postę-
powanie dowodowe w takiej sprawie ma za zadanie udowodnić, ze 
mąż matki nie jest ojcem dziecka. Należy zatem wysnuć wniosek, że 
niewystarczające jest uprawdopodobnienie, że mąż matki nie jest 
ojcem dziecka. Zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego: „Celem 
procesu o zaprzeczenie ojcostwa nie jest ustalenie ojcostwa biolo-
gicznego męża matki, lecz obalenie ustawowego domniemania, że 
dziecko od niego pochodzi”15. 

Nowelizacja Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, wprowa-
dzona 06.11.2018 r. dokonała szerokich zmian co do obalenia do-
mniemania ojcostwa męża matki. Przed tą nowelizacją art. 67 k.r.o. 
pozwalał na obalenie domniemania pochodzenia dziecka od męża 
matki, które obowiązywało, jeżeli dziecko urodziło się po upływie 
sto osiemdziesiątego dnia od zawarcia małżeństwa, a przed upływem 
300 dni od jego ustania lub unieważnienia, poprzez wykazanie nie-
podobieństwa, ażeby mąż mógł być ojcem tego dziecka. 

Według wyroku Sądu Najwyższego z 21.03.1974 r., II CR 
80/74, LEX nr 7439, przedmiotem dowodu w postępowaniu o za-
przeczenie ojcostwa nie była okoliczność, czy mąż matki jest fak-
tycznie ojcem dziecka, gdyż za tym przemawiało już samo domnie-

                                                 
13 M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. C.H. Beck, 

Warszawa 2014. s. 128 
14 Wyrok Sądu Najwyższego z 02.03.1966 r., II CR 31/66, LEX nr 421  
15 Wyrok Sądu Najwyższego z 13.12.2000 r., III CKN 1422/00, LEX nr 

46104 
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manie, lecz czy zachodziło samo niepodobieństwo. Dawniej ciężar 
dowodzenia takiej okoliczności spoczywał na powodzie. Zgodnie z 
poglądem Sądu Najwyższego, niepodobieństwo pochodzenia dziecka 
od męża matki dziecka nie mogło być oparte na subiektywnym prze-
konani pozwanych, lecz musiało wynikać z udowodnionych obiek-
tywnych faktów wskazujących, że bezwzględnie ojcostwo męża 
matki było w danych okolicznościach wyłączone. W takich sytu-
acjach obalenie domniemania wymagało zatem przeprowadzenia 
postępowania dowodowego, wszelkie oświadczenia męża byłyby 
niewystarczające16. 

Jak można było wywnioskować z poglądu doktryny, niepodo-
bieństwo ojcostwa męża matki zachodziło, jeżeli: 

1) w okresie poczęcia nie obcowali ze sobą; 
2) współżyli ze sobą, ale dowody przyrodnicze wykluczyły oj-

costwo męża matki  
„W konsekwencji przed nowelizacją k.r.o. z 6.11.2008 r. mąż 

mógł podnieść zarzut, że w okresie koncepcyjnym małżonkowie ze 
sobą nie współżyli. Zgodnie z tezą wyroku SN z 23.11.1966 r., II CR 
406/66, LEX nr 6078: „Fakt zamieszkiwania męża na skutek zerwa-
nia pożycia małżeńskiego (porzucenie żony) w innej miejscowości, 
zwłaszcza odległej, z natury rzeczy stwarza sytuację nie zezwalającą 
na przyjęcie domniemania faktycznego, że małżonkowie ze sobą 
współżyją, co zmusza do wykazania w sposób pozytywny, że było 
inaczej". Do obalenia domniemania nie wystarczało większe praw-
dopodobieństwo ojcostwa mężczyzny niebędącego mężem (zob. 
wyrok SN z 2.06.1966 r., II CR 320/65, LEX nr 5994). Orzecznictwo 
SN przyjmowało, że zgodnie z art. 67 k.r.o. „tylko oczywiste niepo-
dobieństwo ojcostwa może stanowić podstawę do obalenia domnie-
mania, iż mąż matki jest ojcem jej dziecka (art. 62 k.r.o.)”17. 

W procesie o zaprzeczenie ojcostwa ustawodawca usunął pod-
stawę zaprzeczenia, jaką stanowiło niepodobieństwo, że mąż matki 
był ojcem dziecka. De lege lata powód powinien wykazać nie „nie-
podobieństwo”, tylko fakt ze nie jest ojcem dziecka swojej żony.  

                                                 
16 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy – komentarz, Wyd. Wolters 

Kluwer, 2017 r., s. 423 
17 G, Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy – komentarz, Wyd. Wolters 

Kluwer, 2017 r., s. 424 
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3. Rodzaje i ocena dowodów w postępowaniu o zaprzecze-
nie ojcostwa  

Do obecnej chwili, zachowała aktualność teza Sądu Najwyższego 
z 02.04.1970 r., która dotyczyła kolejności przeprowadzania dowodów 
w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa. Według SN „Jeżeli mąż matki wy-
stępuje z pozwem opartym na przepisie art. 67 k.r.o. i zachowuje prze-
widziany w art. 63 tego kodeksu termin, a pozew czyni zadość warun-
kom art. 187 i 126 k.p.c., a w szczególności – zawiera twierdzenia co do 
niepodobieństwa, żeby powód mógł być ojcem dziecka, to żaden z 
przepisów o postępowaniu dowodowym nie stoi na przeszkodzie rozpo-
częciu tego postępowania od przeprowadzenia dowodu, którego wynik 
może być najdalej idący, tj. – od dowodu z grupowego badania krwi, 
przeciwnie za rozpoczęciem postępowania dowodowego od grupowego 
badania krwi przemawiają względy na ekonomię procesową”18. Dowód, 
który jest uważany za najbardziej pewny stanowi w takim wypadku 
dowód z badań DNA. 

Według opinie doktryny przeprowadzenie jakichkolwiek ba-
dań DNA powinno zostać poprzedzone potwierdzeniem przez mał-
żonków, że obcowali ze sobą w okresie koncepcyjnym. Jeżeli istnie-
ją obiektywne okoliczności, które wykluczają możliwość współżycia 
między małżonkami w okresie koncepcyjnym, takie jak: długotrwały 
pobyt za granicą, pobyt w zakładzie karnym itp., mogą stanowić 
wystarczający dowód do uwzględnienia powództwa bez potrzeby 
przeprowadzania dowodu z badań DNA.  

W obecnym stanie prawnym należy przyjąć ze sąd opiekuńczy 
w każdym przypadku powinien dopuścić dowód z badań DNA. Z 
wnioskiem o przeprowadzenie badania co do zasady występuje stro-
na, bądź strony postępowania, jednak istnieje możliwość zastosowa-
nia jej z urzędu przez sąd. O tym poglądzie co do dowodu z grupo-
wego badania krwi wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale 
pełnego składu Izby Cywilnej z 9.06.1976 r., III CZP 46/75, OSNCP 
1976/9, poz. 184.  

Natomiast warto zaznaczyć iż w uzasadnieniu kolejnego wy-
roku z 22.02.2008 r., V CSK 432/07, LEX nr 371385, Sąd Najwyż-
szy podkreślił, że „Obecnie badania genetyczne stały się standardo-

                                                 
18 Tamże 
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wym środkiem dowodowym, a dokonanie tego rodzaju badań może 
nastąpić nie tylko na podstawie badania krwi, lecz także innych tka-
nek czy wydzielin. Nie oznacza to jednak, że zmienił się przez to 
ściśle osobisty charakter ustalanych cech”19. 

W doktrynie pojawiła się wątpliwość, czy dowód z badania 
DNA powinien podlegać swobodnej ocenie sądu. Można zauważyć 
pogląd, że ze względu na swój poziom wiarygodności i pewności, 
dowód z badania DNA nie powinien być w żaden sposób weryfiko-
wany dowodami osobistymi takimi jak np. zeznania świadków20. 

Powyższe stanowisko może być trafne jedynie w odniesieniu 
do porównania wagi i obiektywizmu dowodu z badań DNA i dowo-
du osobistego. W obecnej sytuacji nie można kwestionować tego 
jaką wartość ma dowód z badań DNA. Jednak należy pamiętać, iż to 
właśnie sąd, a nie biegły przeprowadzający dowód, ma za zadanie 
ocenić wszystkie dowody i orzec w danej sprawie. Bezzasadne kwe-
stionowanie ekspertyzy z badania kwasu deoksyrybonukleinowego 
może być przyczyną uchylenia wyroku. Według oceny Prof. Tade-
usza Smyczyńskiego, nie można uznać, iż tego rodzaju dowodu nie 
dotyczy zasada swobodnej oceny materiału dowodowego zawarta w 
art. 233 k.p.c. Ocena sądu nie powinna w żadnym stopniu dotyczyć 
tej fachowej strony ekspertyzy, jedyne wątpliwości jakie może wyra-
zić sąd przy ocenie, np. dobór badanego materiału, bądź podejrzenia 
jego zamiany, które mogą skutkować powtórzeniem badań, a w osta-
teczności zleceniem przeprowadzenia ich innemu ośrodkowi labora-
toryjnemu21. 

„Natomiast trafne jest twierdzenie, iż prowadzenie dowodu 
osobowego w celu podważenia mocy dowodu z badań DNA, jako 
powszechnie stosowane nie tylko w procesie o ustalenie ojcostwa 
powinno być wyraźnie wprowadzone do Kodeksu Postępowania 
Cywilnego. Z przepisów KPC można jednak wyinterpretować tezę o 
dopuszczalności stosowania dowodu z badania krwi dla ustalenia 

                                                 
19 Wyrok Sądu Najwyższego z 22.02.2008 r., V CSK 432/07, LEX nr 

371385 
20 W. Strojanowska, D. Mościcka-Śliwka, [w:] Dowód z badań DNA a 

inne dowody w procesach o ustalenie ojcostwa, Warszawa 2000, s. 215-217  
21 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. C.H. BECK, War-

szawa 2016, s. 201 
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kodu DNA, skoro jest dopuszczalny dowód z grupowego badania 
krwi (art. 305 KPC). Powszechnie niekwestionowana praktyka pro-
wadzenia dowodu z badania DNA na podstawie pobranej krwi jest 
tylko poszerzeniem pola badawczego przy jednoczesnym badaniu 
grupy krwi stron postępowania cywilnego”22. 

 
4. Skutki wyroku 
Prawomocny wyrok, który obala domniemanie ojcostwa męża 

matki ma charakter deklaratoryjny w zakresie stanu cywilnego. Tego 
typu wyrok nie tworzy nowego stanu prawnego w stosunku rodzinno 
prawnym, a tylko stwierdza ex tunc, że stosunek pomiędzy mężem 
matki, a dzieckiem nigdy nie istniał.  

Z mocą wsteczna ustają także:  
• Władza rodzicielska nad dzieckiem 
• Prawo do dziedziczenia  
• Obowiązek alimentacyjny męża 
Doktryna wytworzyła również pogląd, że wyrok zaprzeczający 

ojcostwo męża ma charakter konstytutywny. Twierdzenie to zostało 
oparte na założeniu, ze podstawą domniemania ojcostwa nie jest fakt 
samego spłodzenia dziecka, lecz fakt urodzenia się jego w czasie 
trwania małżeństwa. On właśnie jest podstawą domniemania, które-
go skutkiem jest powstanie stosunku rodzicielskiego. W konsekwen-
cji domniemanie pozwala ustalić ojcostwo prawne, które nie zawsze 
pokrywa się z ojcostwem biologicznym.  

Profesor Smyczyński uważa jednak, że uznanie skuteczności 
czynności prawnej dokonanej przez męża matki, który sprawował 
władze rodzicielską w okresie przed zaprzeczeniem ojcostwa można 
rozwiązać bez konieczności nadawania wyrokowi dotyczącemu usta-
leniu stanu cywilnego charakteru konstytutywnego. Wyjątkowymi 
sytuacjami mogą być orzeczenie rozwodu lub ustanowienie przyspo-
sobienia.  

 
Podsumowanie 
Ustawodawca w art. 62 k.r.o zawarł przesłanki zastosowania 

domniemania ojcostwa. Domniemanie to zachodzi w sytuacji gdy, 

                                                 
22 Tamże, s.201 
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dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa, albo w okresie 
300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa. W powyższym 
artykule zostały zawarte także inne rodzaje domniemania ojcostwa, 
które zostały omówione w powyższej publikacji.  

Autor dużą uwagę poświęcił tematyce legitymacji czynnej do 
wniesienia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, bowiem ze względu 
na osobisty charakter takiego postępowania przysługuje ona tylko i 
wyłącznie: mężowi matki, matce dziecka, dziecku a także z mocy 
prawa każdemu prokuratorowi. Dodatkowo została poruszona tema-
tyka dowodu z badania DNA jako podstawową metodę, w obecnym 
stanie prawnym, stwierdzenia pochodzenia dziecka od męża matki.  

 
Streszczenie: 
W polskim prawie rodzinnym obowiązuje instytucja domnie-

mania ojcostwa. Polega ona na domniemaniu, że dziecko urodzone w 
czasie trwania małżeństwa pochodzi od męża matki. Domniemanie 
obowiązuje także w czasie 300 dni od chwili ustania lub unieważnie-
nia małżeństwa. Domniemanie uznania ojcostwa można obalić tylko 
wyrokiem sądu opiekuńczego. Możliwość wniesienia pozwu o za-
przeczenie ojcostwa ma tylko i wyłącznie: ojciec dziecka, matka, 
dziecko, a także każdy prokurator.  

Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojco-
stwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o 
urodzeniu dziecka przez żonę. Natomiast matka dziecka może wyto-
czyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sze-
ściu miesięcy od chwili urodzenia się dziecka.  

 
Summary: 
The institution of presumption of paternity applies in Polish 

family law.  
It is based on the presumption that a child born during the mar-

riage comes from the mother's husband. The presumption shall also 
apply within 300 days of the cessation or annulment of the marriage. 
The presumption of paternity can only be rebutted by a court of guar-
dianship. There is only the father of the child, the mother, the child, and 
every prosecutor who can file a petition for denying paternity. A moth-
er's husband may file a petition for denial of paternity within six months 
from the day on which he learned of the child's birth. However, the 
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mother of the child may bring an action to deny the paternity of her 
husband within six months of the child's birth. 
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Dorota Kozioł 

 
Sprawowanie opieki nad dzieckiem przez ojca w świetle  

przepisów prawa polskiego 
 
Wstęp 
Powszechnie uważa się, że w postawie ojcowskiej w stosunku 

do swoich dzieci, a także innych ludzi, mężczyzna w pełni się reali-
zuje, a poprzez to wyraża samego siebie. W rozwoju dziecka ojciec 
ma do spełnienia nietuzinkową, decydującą i trudną funkcję. Ma za 
zadanie wnieść w życie dziecka pierwiastek stabilizacji wewnętrznej, 
koniecznej dla prawidłowego rozwoju. Pogląd ten podziela także 
Jerzy Witczak, który twierdzi, że „obecność ojca w procesie wycho-
wania jest nie tylko ważna i konieczna, ale praktycznie niemożliwa 
do zastąpienia. Ojciec, bowiem dostarcza dziecku tych bodźców 
wzorów w jego rozwoju społecznym i moralnym, których matka nie 
może zupełnie lub w tak szerokim zakresie jemu oferować”1. Zatem 
tak jak ojciec nie zastąpi dziecku matki tak i matka nie zastąpi dziec-
ku ojca.  

W obowiązujących przepisach prawa można zauważyć, że 
ustawodawca stara się nie dyskryminować żadnego z rodziców po-
przez umożliwienie podjęcia opieki nad dzieckiem zarówno ojcu jak 
i matce na podobnych zasadach.  

 
Opieka nad noworodkiem/żoną 
Ubezpieczony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oj-

ciec/mąż może zostać zwolniony z wykonywania pracy z powodu 
konieczności osobistego sprawowania opieki nad matką dziec-
ka/żoną Podstawę stanowi uzyskanie L4 w praktyce wydanego naj-
częściej przez lekarza rodzinnego, rzadziej przez lekarza z oddziału 
położniczego. Warunkiem jego otrzymania jest słaba kondycja fi-
zyczna matki i związane z tym problemy sprawowania przez nią 
samodzielnej opieki nad noworodkiem. W świetle aktualnych przepi-
sów prawa ojcu przysługuje 14 dni opieki w przypadku: 

                                                 
1 J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Instytut Wydawniczy Związków 

Zawodowych, Warszawa 1987, s. 16. 
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- porodu lub choroby żony ubezpieczonego lub matki dziecka, 
stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemoż-
liwia sprawowanie opieki, 

- pobytu żony ubezpieczonego lub matki dziecka, stale opieku-
jącej się dzieckiem, w stacjonarnym i całodobowym zakładzie opieki 
zdrowotnej2. 

Niezależnie od wyżej wskazanej opieki ubezpieczonemu ojcu 
dziecka przysługuje zasiłek w wymiarze do 8 tygodni, jeżeli prze-
rwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowa-
nia osobistej opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy ubezpieczona 
matka dziecka przed upływem 8 tygodni po porodzie: 

- przebywa w szpitalu albo w innym zakładzie leczniczym 
podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze względu na stan 
zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad 
dzieckiem, 

- legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej 
egzystencji, 

- porzuciła dziecko3.  
Wysokość miesięcznego zasiłku opiekuńczego wynosi 80% 

podstawy wymiaru zasiłku stanowiącego przeciętne miesięczne wy-
nagrodzenie wypłacane za okres poprzedzających 12 mięsięcy ka-
lendarzowych4. 

 
Dwudniowy urlop okolicznościowy 
Urlop okolicznościowy przysługuje pracownikowi w określo-

nej sytuacji życiowej takiej jak narodziny dziecka. W takim przy-
padku wymiar urlopu wynosi 2 dni niezależnie od liczby dzieci, któ-

                                                 
2 Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pie-

niężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. 
Dz. U. 2017 poz. 1368), dalej jako: ustawa o świadczeniach pieniężnych z 
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

3 Art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa.  

4 Art. 35 oraz 36 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 
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re urodziły się w czasie jednego porodu5. W celu jego przyznania 
ojciec dziecka zwraca się do pracodawcy odpowiednim wnioskiem. 
Pracodawca zaś po otrzymaniu takiego wniosku ma obowiązek 
udzielić pracownikowi urlopu okolicznościowego. Podstawą jego 
udzielenia jest oświadczenie ojca oraz udokumentowanie faktu naro-
dzenia dziecka poprzez przedstawienie pracodawcy aktu urodzenia 
dziecka. Przepisy nie narzucają, aby dni urlopu okolicznościowego 
były wykorzystane w dniu narodzin dziecka. Zatem to ojciec decydu-
je, kiedy wykorzysta dni wolne, przy czym czas ten winien być po-
wiązany z danym wydarzeniem np. przywiezienie dziecka ze szpita-
la, załatwienie formalności w urzędzie stanu cywilnego. W związku 
z powyższym dni urlopu okolicznościowego mogą być wykorzystane 
dzień po dniu lub w odstępie czasowym. Wysokość wynagrodzenia 
podczas urlopu wynosi 100%6. 

 
Urlop ojcowski 
Ojciec wychowujący dziecko może skorzystać z urlopu oj-

cowskiego w wymiarze 2 tygodni niezależnie od liczby dzieci uro-
dzonych przy jednym porodzie, nie dłużej niż do ukończenia przez 
dziecko 24 miesiąca życia. Oznacza to zatem, iż ostatni dzień urlopu 
musi zawierać się w 24-miesięcznym okresie od daty narodzin 
dziecka7. Urlop może być wykorzystany jednorazowo lub w dwóch 
częściach, przy czym każda z nich nie może być krótsza niż 7 dni8.  

Przysługuje zarówno ojcu biologicznemu jak również ojcu, 
który przysposobił dziecko, jeżeli jest zatrudniony na podstawie 
umowy o pracę, mianowania, powołania wyboru lub spółdzielczej 
umowy o pracę9. Przy czym czas wykorzystania urlopu w przypadku 
                                                 

5 §15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracowni-
kom zwolnień od pracy (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1632), dalej jako: rozporzą-
dzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz 
udzielania pracownikom zwolnień od pracy. 

6 §16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nie-
obecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. 

7 Art. 1823 §1 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwiec 1974 r. Kodeks pracy (t.j. 
Dz. U. 2016 poz. 1666), dalej jako: Kodeks pracy. 

8 Art. 1823 §11 Kodeksu pracy. 
9 Art. 2 Kodeksu pracy. 
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pracownika, który przysposobił dziecko musi być wykorzystana do 
upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia 
orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia 
przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego 
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do 
ukończenia przez nie 10 roku życia10.  

Jeżeli urlop nie zostanie wykorzystany, to nie przysługuje 
ekwiwalent pieniężny, ponieważ wolne przepada. Zainteresowany 
skorzystaniem z urlopu pracownik (ojciec) winien złożyć pracodaw-
cy wniosek o urlop ojcowski w terminie nie krótszym niż 7 dni przed 
rozpoczęciem korzystania z tego wolnego11. Pracodawca zaś zobli-
gowany jest uwzględnić taki wniosek. Odmowa bowiem stanowi 
wykroczenie przeciwko prawom pracownika oraz podlega karze 
grzywny. Wysokość wynagrodzenia podczas urlopu wynosi 100%. 
Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcow-
skiego przysługującego pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku12. 

W przypadku zaś ojców prowadzących działalność gospodar-
czą nie przysługuje im urlop ojcowski w rozumieniu przepisów ko-
deksu pracy. Mogą oni natomiast uzyskiwać 14-dniowy zasiłek ma-
cierzyński13. Warunkiem by z niego skorzystać jest podleganie do-
browolnej składce na ubezpieczenie chorobowe przez przedsiębior-
cę. Przy czym nie jest tu wymagany okres wyczekiwania wynoszący 
90 dni, jak w przypadku zasiłku chorobowego. Zatem wystarczy 
terminowo opłacić jedną składkę na ubezpieczenie chorobowe, aby 
móc otrzymywać zasiłek macierzyński. Zasiłek za okres urlopu oj-
cowskiego wypłacany jest w wysokości 100% podstawy wymiaru14 
(składki typowego przedsiębiorcy naliczane są od minimalnej pod-

                                                 
10 Art. 1823 §1 ust. 2 Kodeksu pracy. 
11 Art. 1823 §2 Kodeksu pracy. 
12 Art. 1823 §3 Kodeksu pracy. 
13 Art. 184 Kodeksu pracy w zw. z art. 29a ust. 1 ustawy o świadcze-

niach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa. 

14 Art. 31 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 
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stawy wymiaru 2557,80 zł. i wynoszą w 2017 roku 1172,56 zł). Nad-
to przedsiębiorca obniży składki (społeczne) należne ZUS za 14-
dniowy okres przebywania na urlopie. Wniosek o urlop ojcowski 
przedsiębiorca składa (wysyła) bezpośrednio do ZUS najpóźniej 
dzień przed rozpoczęciem okresu urlopu.  

 
Urlop rodzicielski 
Urlop rodzicielski przysługuje tylko wówczas, gdy pracownik 

wykorzysta cały urlop macierzyński zarówno podstawowy (od 20 do 37 
tygodni), jak i dodatkowy (do 8 tygodni). Urlop rodzicielski jest upraw-
nieniem rodziców, przyznawanym bezpośrednio po zakończeniu okresu 
urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka lub tzw. tacierzyńskiego 
przysługującego ojcu. Długość urlopu rodzicielskiego przysługuje w 
wymiarze 32 tygodni w przypadku urodzenia się jednego dziecka i 34 
tygodni w przypadku urodzenia się więcej dzieci15. 

Uprawnienie do urlopu przysługuje rodzicom najpóźniej do 
zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 
lat16. Z urlopu tego można korzystać maksymalnie w czterech czę-
ściach (trwających minimalnie 8 tygodni), przy czym jedna z nich 
powinna przypadać bezpośrednio po okresie urlopu macierzyńskie-
go17. Muszą one przypadać bezpośrednio jedna po drugiej, mogą 
korzystać z nich matka i ojciec dziecka – naprzemiennie lub w tym 
samym czasie (maksymalnie 13 tygodni)18. Rodzice mają jednak 
możliwość zostawienia 16 tygodni urlopu i skorzystania z nich póź-
niej niekoniecznie bezpośrednio po wcześniejszej części, do czasu 
zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. 
Przepisy kodeksu pracy nie wykluczają jednoczesnego korzystania 
na to samo dziecko z urlopu rodzicielskiego przez jedno z rodziców 
oraz z urlopu wychowawczego przez drugiego rodzica. W okresie 
urlopu ojciec otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 80% 
podstawy wymiaru zasiłku (jeśli wniosek o udzielenie urlopu rodzi-
cielskiego został złożony nie później niż 21 dni po porodzie) lub w 
wysokości 100% za 6 tygodni rodzicielskiego, a za pozostałą jego 

                                                 
15 Art. 1821a §1 Kodeksu pracy. 
16 Art. 1821c §1 Kodeksu pracy. 
17 Art. 1821c §2 Kodeksu pracy. 
18 Art. 1821a §3 Kodeksu pracy. 
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część 60% (jeśli wniosek nie będzie złożony w terminie). Rodzic 
składa pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż 21 dni przed 
rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego19. Z urlopu może korzystać 
zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Rodzice w każdej chwili mogą 
także zrezygnować z urlopu. 

Rodzic będący na urlopie rodzicielskim ma prawo pracować 
na maksymalnie 1/2 część etatu u pracodawcy, który udzielił mu 
urlopu20. Jeśli decyduje się na takie rozwiązanie, jego urlop wycho-
wawczy zostaje proporcjonalnie wydłużony do maksymalnie 64 
tygodni w przypadku narodzin jednego dziecka i 68 tygodni w przy-
padku narodzin dwójki i więcej dzieci21. 

Rodzice mogą również skorzystać ze świadczenia rodziciel-
skiego, tzw. „kosiniakowe” w wysokości 1000 zł. netto, które jest 
wypłacane przez cały rok, bez względu na to, jaki jest dochód danej 
rodziny. Przy czym z pomocy takiej mogą skorzystać osoby bezro-
botne, studenci oraz osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne. 

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje m.in. w sytuacji, gdy: 
- co najmniej jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, 
- rodzice dziecka, którzy zaprzestali wychowywania dziecka, 
- została zatrudniona do pracy, 
- jeden z rodziców pobiera już świadczenie rodzicielskie22. 
Ojcowie, którzy prowadzą działalność gospodarczą również 

mogą korzystać z zasiłku macierzyńskiego, który przysługuje pra-
cownikom będącym na urlopie rodzicielskim pod warunkiem, że 
objęci są ubezpieczeniem chorobowym. Dzięki temu z zasiłku ma-

                                                 
19 Art. 1821d §1 Kodeksu pracy. 
20 Art. 1821e §1 Kodeksu pracy. 
21 Art. 1821f §1 Kodeksu pracy. 
22 Informacja dotycząca podstawowych warunków przyznawania nowe-

go świadczenia rodzinnego– świadczenia rodzicielskiego 
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-
rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informacja-
dotyczaca-podstawowych--warunkow-przyznawania-nowego-swiadczenia-
rodzinnego-swiadczenia-rodzicielskiego [dostęp 29.12.2017].  
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cierzyńskiego mogą korzystać, już po pierwszym pełnym miesiącu 
opłacania składki23. 

 
Urlop wychowawczy 
Prawo do urlopu wychowawczego ma pracownik zatrudniony 

co najmniej 6 miesięcy. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 
36 miesięcy, z tym że urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż 
do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. 
rok życia24. Może być wykorzystany jednorazowo lub dzielony mak-
symalnie na pięć części25. Za okres przebywania na urlopie wycho-
wawczym pracodawca nie wypłaca żadnych świadczeń. Jednak pra-
cownicy mogą ubiegać się w urzędzie miasta lub gminy o dodatek do 
zasiłku rodzinnego z tego tytułu, jeżeli spełniają określone przepisa-
mi kryterium dochodowe26. W czasie urlopu wychowawczego pra-
cownik ma prawo podjąć pracę zarobkową, jeżeli nie wpłynie to na 
trwałe zaprzestanie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem27. 
Wniosek o urlop wychowawczy powinien byś złożony na co naj-
mniej 21 dni przed jego rozpoczęciem28. Okres urlopu wycho-
wawczego wliczany jest do okresu zatrudnienia, od którego zależą 
uprawnienia pracownicze29. 

Przedsiębiorcom, którzy przebywają na urlopie wychowaw-
czym, państwo będzie opłacało składki na ubezpieczenie emerytalne, 
rentowe oraz zdrowotne. Warunkiem koniecznym do spełnienia w 
celu skorzystania z urlopu wychowawczego dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą jest min. 6-miesięczny staż opłacania skła-
dek na ubezpieczenie społeczne. Co ważne okres ten nie może być 
przerywany oraz musi następować bezpośrednio przed urlopem wy-
                                                 

23 Art. 29a ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

24 Art. 186 §1 Kodeksu pracy. 
25 Art. 186 §5 ustawy Kodeksu pracy. 
26 Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (procedura SO-

20), Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Społecznych 
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-20 
[dostęp 29.12.2017]. 

27 Art. 1862 §1 Kodeksu pracy. 
28 Art. 186 §7 Kodeksu pracy. 
29 Art. 1865 Kodeksu pracy. 
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chowawczym. Zatem przedsiębiorca niezatrudniający pracowników 
prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 mie-
sięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na 
okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, 
nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w któ-
rym dziecko kończy 6. rok życia, a w przypadku dziecka, które z 
powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełno-
sprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki 
osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia30. 

Z budżetu państwa przedsiębiorcy opłacane będą składki na 
ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, a podstawę wymiaru tych 
składek będzie stanowiło 60% przeciętnego prognozowanego wyna-
grodzenia w danym roku. Tak będzie w przypadku osób opłacają-
cych składki społeczne minimum przez 6 miesięcy przed skorzysta-
niem z urlopu wychowawczego. Przedsiębiorcy z krótszym stażem 
opłacania składek, w czasie korzystania z zawieszenia firmy w celu 
opieki nad dzieckiem, z budżetu państwa będą mieli opłacaną jedy-
nie składkę emerytalną, której postawa będzie wynosiła 75% mini-
malnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. 

W celu przystąpienia do urlopu wychowawczego przedsię-
biorca zobowiązany jest do złożenia wniosku na formularzu CEIDG-
1. Szczególną uwagę należy zwrócić na pkt 14.4, gdzie należy za-
znaczyć, że zawieszenie działalności następuje w celu sprawowania 
osobistej opieki nad dzieckiem31. 

 
Opieka nad dzieckiem zdrowym do lat 14 
Ojciec (pracownik) może skorzystać ze zwolnienia w wymia-

rze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia 

                                                 
30 Art. 14a ust.1 pkt. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-

łalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2168), dalej jako: ustawa o swo-
bodzie działalności gospodarczej. 

31 Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 w przypadkach związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej w różnych formach 
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-
cc969b6917ba [dostęp 29.12.2017].  
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obliczonego jako wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Zwolnie-
nie to przysługuje bez względu na liczbę dzieci32. 

Prawo do zwolnienia przeznaczonego na opiekę nad dziec-
kiem, przysługuje pracownikowi od pierwszego dnia pracy. Bez 
znaczenia jest okoliczność, w jakim miesiącu pracownik rozpoczął 
pracę, staż pracy czy rodzaj umowy o pracę. Pracownik-rodzic, który 
w danym roku kalendarzowym nie wykorzysta zwolnienia przezna-
czonego na opiekę nad dzieckiem, nie będzie mógł przenieść tego 
zwolnienia na następny rok. Oznacza to, że niewykorzystane w roku 
kalendarzowym zwolnienie wygasa z końcem roku. O sposobie wy-
korzystania zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w danym roku, 
pracownik decyduje w pierwszym wniosku o jego udzielenie złożo-
nym w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że pracownik w 
pierwszym wniosku powinien określić, czy chce skorzystać ze zwol-
nienia w godzinach czy w dniach33.  

Wybór zwolnienia należy w pełni do pracownika, jednakże 
wiąże się to z pewnymi konsekwencjami. Decyzja pracownika o 
sposobie wykorzystywania zwolnienia ma moc wiążącą nie tylko dla 
danego pracodawcy, ale także dla danego roku kalendarzowego, 
czyli np. w przypadku zmiany pracy. Rodzic, który pracuje w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy, w przypadku zwolnienia w wymiarze 
godzinowym – liczbę godzin pracy, z których może być zwolniony, 
ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. 
Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej 
godziny34.  

 
Opieka nad dzieckiem chorym 
Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa rodzicom przysługuje zasiłek opiekuńczy przez okres 
zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobiste-
go sprawowania opieki, maksymalnie przez okres 60 dni w roku 
kalendarzowym. Tak długa opieka przysługuje rodzicom dzieci do 
ukończenia 8 lat w przypadku: 

                                                 
32 art. 188 §1 Kodeksu pracy. 
33 art. 188 §2 Kodeksu pracy. 
34 Art. 188 §3 Kodeksu pracy. 
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- nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szko-
ły, do których dziecko uczęszcza, 

- porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opieku-
jącego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu 
małżonkowi sprawowanie opieki, 

- pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się 
dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej 

- do ukończenia 14 lat, jeżeli dziecko jest chore35. 
Miesięczny zasiłek wynosi 80% podstawy jego wymiaru36. 
Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczo-

nym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospo-
darstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu 
członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad 
chorym dzieckiem w wieku do 2 lat37. 

 
Opieka nad dzieckiem po rozwodzie 
Nowelizacja ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy w 2015 roku wprowadza zmianę polegającą na tym, że 
brak porozumienia nie będzie już niósł za sobą konsekwencji w po-
staci ograniczenia władzy rodzicielskiej. Jako zasadę przyjęto pozo-
stawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, a nie jej obowiąz-
kowe ograniczenie. 

Ustawa przed nowelizacją powodowała, że sądy, którym nie 
przedstawiono porozumienia pomiędzy rodzicami, automatycznie 
ograniczały władzę rodzicielską jednemu z nich, bo prawo nie ze-
zwalało im na inne rozwiązanie. W polskich realiach zazwyczaj jest 
to ojciec. Tylko 4% ojców ma przyznane przez sąd prawo do wy-
chowywania dzieci38. Tego typu regulacje były krzywdzące dla oj-

                                                 
35 Art. 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 
36 Art. 35 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz-

nego w razie choroby i macierzyństwa. 
37 Art. 34 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz-

nego w razie choroby i macierzyństwa. 
38 Rola i znaczenie mediacji rodzinnych w zapobieganiu zjawisku dzieci 

„bez” ojców, Centralne Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca i Dziecka 
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ców, bo polskie sądy najczęściej przyznają pełną władzę rodzicielską 
matce dziecka, a ograniczają ojcu. W wielu przypadkach ogranicze-
nie władzy rodzicielskiej zaostrza konflikt w rodzinie i może być 
krzywdzące dla dziecka. 

W wyniku nowelizacji podpisanej przez ówczesnego prezy-
denta Bronisława Komorowskiego ustawodawca daje pierwszeństwo 
pełnej władzy rodzicielskiej dla obojga rodziców i stawia na media-
cję. W założeniach do projektu zmiany art. 58 ustawy Kodeks ro-
dzinny i opiekuńczy czytamy, że preferowanym rozstrzygnięciem 
powinno być pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu 
rodzicom, także w sytuacji braku porozumienia lub jego nie-
uwzględnienia przez sąd. Orzeczenie sądu powinno wówczas zastą-
pić to porozumienie w jego kluczowych elementach zawierając roz-
strzygnięcia o najistotniejszych sprawach, które normalnie są wyma-
gane w porozumieniu. Narzucone przez sąd warunki współdziałania 
rodziców nie mogą być oderwane od rzeczywistości, gdyż wówczas 
mogłyby nie znaleźć aprobaty żadnego z rodziców. Dlatego też sąd 
powinien dysponować propozycjami obu stron lub co najmniej jed-
nej z nich. Wskazane jest, aby przedtem wyczerpane zostały możli-
wości mediacji, gdyż jeśli nawet nie przyniesie ona efektu w postaci 
porozumienia, to stanowiska stron będą bardziej dojrzałe i przemy-
ślane. Zatem jeżeli rodzice nie przedłożą porozumienia z własnej 
inicjatywy, powinni zostać skierowani do mediatora. Arbitralna de-
cyzja sądu powinna być więc w każdym wypadku poprzedzona pró-
bą mediacji. Orzeczenie sądu rozstrzygające o władzy rodzicielskiej 
powinno zastąpić porozumienie rodziców, w szczególności określić, 
z którym z rodziców dziecko będzie mieszkać, nie wykluczając, że 
będzie mieszkać na przemian u jednego i drugiego w powtarzającym 
się cyklu. Zatem ustawodawca dał zielone światło do opieki naprze-
miennej nad dzieckiem, co dotychczas było negowane przez sądy, 
które stały na stanowisku, że dziecko powinno mieć jedno ustabili-
zowane miejsce zamieszkania39. 

                                                                                                        
http://www.csopoid.pl/resources/files/ankiety/Ankieta_20140822-
Sila_mediacji_w_konfliktach_o_dziecko_badania_2.pdf [dostęp 29.12.2017]. 

39 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2015 r.w 
sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
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Podsumowanie 
Sprawowanie opieki nad dzieckiem jakie umożliwiają aktual-

ne przepisy prawa polskiego nie dyskryminują ojca w stosunku do 
matki. W wyniku przeprowadzonej analizy obowiązujących przepi-
sów można stwierdzić, że ustawodawca umożliwił podjęcie ojcu 
sprawowania opieki nad dzieckiem m. in. poprzez: dwudniowy urlop 
okolicznościowy, urlop ojcowski, urlop rodzicielski, urlop wycho-
wawczy, etc. Możliwość sprawowania osobistej opieki nad dziec-
kiem przez ojca pozwala na budowanie więzi z dzieckiem, które 
ubogacają obie strony. Dziecko nie istniałoby, nie rozwinęłoby się 
normalnie, gdyby nie aktywna obecność ojca, dziecko także ze swej 
strony wywiera istotny wpływ na życie mężczyzny, na rozwój jego 
psychiki i osobowości.  

 
Streszczenie: 
Głównym celem niniejszego tekstu jest przedstawienie zagad-

nień związanych z sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem 
przez ojca. Obowiązujące aktualnie przepisy prawa polskiego umoż-
liwiają podjęcie ojcu sprawowania opieki nad dzieckiem m. in. po-
przez: dwudniowy urlop okolicznościowy, urlop ojcowski, urlop 
rodzicielski, urlop wychowawczy, etc. Możliwość sprawowania oso-
bistej opieki nad dzieckiem przez ojca pozwala na budowanie więzi z 
dzieckiem, które ubogacają obie strony.  

Słowa kluczowe: osobista opieka nad dzieckiem, urlop oj-
cowski, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy, ojciec. 

 
Summary: 
Taking care of the child by the father in the light of Polish law 
The main purpose of this text is to present issues related to the 

personal care of the child by the father. The current provisions of 
Polish law allow father to take care of a child, among others through: 
two-day special leave, paternity leave, parental leave, etc. The ability 
to get child custody as a father allows him to build a relationship 
with his child, which enrich both sides. 

                                                                                                        
http://orka.sejm.gov.pl/druki7ka.nsf/0/9a3d17973a5d831fc1257de200390a0
e/$file/3104.pdf [dostęp 29.12.2017]. 
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Anna Maria Piskorska 
 

Obrazy ojców duchownych w polskim filmie fabularnym 
 

Ksiądz jako znak ojcostwa duchowego 
Hipoteza stanowiąca jednocześnie punkt wyjścia do dalszych 

rozważań brzmi: osoby duchowne (takie jak ksiądz/ pop/ pastor/ 
zakonnik) nigdy nie występują incognito i z powodu tego braku ano-
nimowości przestają być neutralni dla swojego otoczenia, ponieważ 
poprzez swój nacechowany znaczeniem ubiór manifestują przyna-
leżność do danego systemu religijnego. Jest to tym istotniejsze, że to 
właśnie przez wierność dla danej religii, przez utożsamienie się z jej 
przesłaniem, wyrażają swój własny światopogląd. Wielu myślicieli 
religijnych poświęciło temu zagadnieniu swoje dysertacje. Przykła-
dowo tymi słowy ongiś na Jasnej Górze kardynał Stefan Wyszyński 
sugerował tajemnicę, jaka stoi za kapłańskim powołaniem:  

 
Dokonała się wielka tajemnica Boża. Wyraża się ona w tym, że 
Bóg sam wybiera, kogo zapragnie i nie masz u Niego protekcji ani 
żadnej innej siły, która mogłaby tutaj czegokolwiek dokonać.  
„Jam ciebie dziś obrał!” Kiedy się to stało? Nikt tego nie wie! 
Może wybrał was jeszcze w łonie matki jak ongiś proroka? Nie 
wiemy! Jest to tajemnica łaski Bożej, która działa w duszy, 
Kapłan jest w pewnym zakresie całkowicie odosobniony. Bóg 
tak sprawia, że między przedsionkiem duszy kapłańskiej a ołta-
rzem staje On sam i mówi: Synu mój, jam ciebie dziś obrał.1 
 
Sprawa została poddana dalszej analizie na przykładzie osoby 

księdza katolickiego – ponieważ bezsprzecznie jest to najlepiej roz-
poznany duchowny na gruncie Polski. Zatem to jego osoba stanowiła 
klucz dla doboru tzw. studiów przypadku (egzemplifikacji filmo-
wych). Po wstępnym rozpoznaniu materiału filmowego można po-
czynić takie założenie, iż ksiądz w świecie przedstawionym może 
pełnić rolę szczególną, w pewnym sensie nie mieszcząc się w ra-
mach tego świata, ponieważ odsyła do innych wymiarów egzystencji 

                                                 
1 S. Wyszyński, Uświecenie pracy zawodowej, Paryż 1963, s. 9-10. 
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– do transcendencji. W tym sensie można o nim powiedzieć, że jest 
medium do tego, by móc się skontaktować z czymś nadprzyrodzo-
nym. Kardynał Wyszyński w dalszej części swojego przemówienia 
rozwija ową myśl w ten sposób: 

 
Otrzymaliście w tej chwili straszliwą władzę. To jest władza 
nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramental-
nymi, ale przede wszystkim – nad samym Bogiem. Jesteście 
przecież „spirituales imperatores”, a jako tacy macie władzę 
rozkazywać nawet samemu Bogu. On tego zapragnął, On tego 
od was chciał! 
Będziecie mu rozkazywać, gdy na wasze słowa zstępować bę-
dzie na ołtarze – „Bóg żywy, lecz zakryty, choć prawdziwy”; 
gdy życie Boże wracać będzie do dusz pobitych grzechem. Bę-
dziecie mówić do tych, którzy w skrusze zginać będą kolana 
przed Bogiem: „Idź w pokoju, ja ciebie rozgrzeszam”. Zapew-
ne Bóg rozgrzesza, ale on mówi przez Ciebie: „Ja ciebie roz-
grzeszam”. W czasie konsekracji dzieje się wielka tajemnica 
Trójcy Świętej, a jednak powtarzasz: „Hoc est enim corpus 
meum”. Wiesz, że nie o twoje ciało tu idzie, ale równocześnie 
wiesz, że masz wspólny język z twoim Bogiem – Wieczystym 
Kapłanem. Nie masz już innego języka! Jak dzisiaj, w czasie 
Mszy świętej, miałeś właściwie wspólny język z biskupem, bo 
wspólnie z nim konsekrowałeś świętą Ofiarę, tak od tej chwili 
ciągle i nieustannie będziesz miał wspólny język z Bogiem. 
„Kto was słucha, mnie słucha.” Kto na Was patrzy, widzi w 
Was Boga. Kto do Was się zbliża, nie szuka ludzkiego, ale Bo-
żego. Prawdziwie: Sacerdos, alter Christus. Kapłan jest drugim 
Chrystusem2. 

 
Osoby duchowne nadają specyficzne znaczenia różnym ele-

mentom rzeczywistości, ponieważ w inny sposób (niż powszechna 
konwencja zakłada) reagują na sytuacje i inaczej je interpretują. Za-
gadnienie to dotyczy różnych płaszczyzn, w tym przede wszystkim 
etycznej sfery zachowań, ale także szerzej rozumianej duchowości 
ukazującej człowieka poprzez głębię jego przeżyć wewnętrznych. 
Podstawowe pytanie badawcze dla niniejszej rozprawy brzmi: jakie 
funkcje spełnia osoba księdza w filmie? Kwestia ta została uszczegó-

                                                 
2 Ibidem, s. 10-11.  
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łowiona poprzez postrzeganie kapłaństwa jako specyficzną odmianę 
ojcostwa. O tym, dlaczego ksiądz powinien odnosić się w pełnionej 
przez siebie misji do ideału ojcostwa wypowiadał się Jan Paweł II: 

 
Biskupstwo niewątpliwie jest urzędem, ale trzeba, aby biskup 
za wszelką cenę walczył, aby nie „zurzędniał”. Nie może za-
pomnieć, że ma być ojcem. Jak powiedziałem, książę Sapieha 
dlatego był tak kochany, że był dla swoich księży ojcem. Kiedy 
myślę o tym, kto może być pomocą i wzorem dla wszystkich 
powołanych do ojcostwa – w rodzinie albo w kapłaństwie, a 
tym bardziej w służbie biskupiej – przychodzi mi na myśl 
święty Józef. (…) 
Opatrzność przygotowała świętego Józefa do pełnienia roli oj-
ca Jezusa Chrystusa. (…) Wiemy, że Chrystus zwracał się do 
Boja Ojca słowem Abba – słowem bliskim i rodzinnym, takim, 
jakim dzieci Jego narodu zwracają się do swoich ojców. Pew-
nie też, jak inne dzieci, tym samym słowem zwracał się do Jó-
zefa. Czy można powiedzieć więcej o tajemnicy ludzkiego oj-
costwa? Sam Chrystus, jako człowiek, doświadczał ojcostwa 
Boga poprzez swoje synostwo wobec św. Józefa. Spotkanie z 
Józefem jako ojcem wpisało się w objawienie, które przez 
Chrystusa stało się objawieniem ojcowskiego imienia Boga. 
Głęboka to tajemnica!3  
 
Pojęcia filmowe: bohater, ideologia 
By głębiej wniknąć w omawiany przeze mnie temat konieczne 

jest wprowadzenie pojęcia ideologii jako pojęcia filmowego. Obec-
nie pojęcie to funkcjonuje w teorii filmu w dwóch podstawowych 
znaczeniach:  

 
1. Jako zespół idei i przekonań świadomie głoszonych prze 
twórcę filmu i wpisanych przezeń w przekaz filmowy. 
2. Jako bezosobowy system odzwierciedlający w samym spo-
sobie funkcjonowania aparatu filmowego, który poza czyją-
kolwiek świadomością reprodukuje ideologię dominującą4. 
 

                                                 
3 Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004, s. 109-110. 
4 Słownik pojęć filmowych, tom 2, red. A. Helman, Wrocław 1992, s. 69. 
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W niniejszych analizach filmowych za przydatne narzędzie 
może posłużyć pojęcie ideologii zdefiniowane przez Louisa Althus-
sera. W Słowniku pojęć filmowych poglądy tego głównego teoretyka 
interesującego nas zjawiska zostały opisane poprzez dwie tezy, które 
stawia tenże badacz:  

 
a) Ideologia przedstawia wyobrażone stosunki jednostek do 
realnych warunków egzystencji. 
b) Ideologia ma egzystencje materialną.  
Zdaniem Althussera, w ideologii znajduje odzwierciedlenie nie 
rzeczywistość, lecz stosunek do niej, czyli wyobrażone przed-
stawienia realnego świata. (…) Sztuka nie należy do ideologii, 
stosunki wzajemne tych dwu dziedzin są skomplikowane. 
Sztuka – w tym sztuka filmowa – nie jest też strefą wiedzy. 
Charakteryzuje ją odrębny status epistemologiczny, ponieważ 
sztuka znajduje swoją drogę między wiedzą a ideologią. Po-
zwala widzieć, percypowa, odczuwać ideologię, w łonie której 
się narodziła i z której się wyodrębniła5. 
 
Ideologia chrześcijańska skłania do tego, by jednostkowych 

biografii Karola Wojtyły, Stanisława Wyszyńskiego i Jana Popie-
łuszki nie rozpatrywać wyłącznie w ramach przykładów indywidual-
nej egzystencji, lecz jako wyraz uniwersalnego wzorca postaw zgod-
nych z wyznawanymi przekonaniami. Stąd silna obecność z każdym 
z tych filmów sfery symbolicznej. By być w tym miejscu w pełni 
zrozumiałą przytoczę – również zawartą w Słowniku pojęć filmowych 
– próbę zdefiniowania tej figury retorycznej.  

 
Sam termin „symbol” wywodzi się z języka greckiego (rze-
czownik „sumbolon” i czasownik „summbalein”), skąd po-
przez łacinę przeszedł do języków narodowych. Na całym ob-
szarze jego etymologii dochodzi do głosu idea spotkania, spię-
cia, zetknięcia dwóch rzeczywistości. 
Mieczysław Wallis (Uwagi o symbolach, 1977) definiuje ten ter-
min następująco: „Przez «symbol» rozumiem przedmiot spostrze-
galny zmysłowo, istniejący w przyrodzie lub wytworzony przez 
człowieka, który wywołuje w odbiorcy myśl o przedmiocie innym 
niż on sam – przedmiocie spostrzegalnym, częściowo spostrzegal-

                                                 
5 Ibidem. 
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nym lub niespostrzegalnym zmysłowo – fizycznym lub psychicz-
nym, rzeczywistym lub fantastycznym, konkretnym lub abstrak-
cyjnym, empirycznym lub transcendentnym – nie na podstawie 
podobieństwa wyglądu jak znak ikoniczny i nie na podstawie 
zwyczaju lub mowy jak znak umowny, lecz na podstawie jeszcze 
jakiejś innej, często trudno uchwytnej więzi między nim a przed-
miotem przezeń symbolizowanym6. 
 
Sugerując się komentarzem Jerzego Pelca (znaczącego teore-

tyka polskiego filmoznawstwa), ważnymi wyróżnikami symbolu są 
jego inklinacje w stronę konwencji, personifikacji, sensualnego po-
strzegania i ikoniczności. 

  
Jeśli nawet w wielu symbolach cechy ikoniczne nie odgrywają 
roli, to przecież w wielu odgrywają, a wówczas, wraz z nimi, 
pojawić się mogą elementy naturalne, wiadomo bowiem, że 
ikoniczność jest związana z podobieństwem, niektóre zaś po-
dobieństwa mają swe źródło w naturze rzeczy. Wreszcie jeśli 
nawet w pewnego rodzaju symbolach, np. tych stosowanych w 
naukach formalnych, żadne uczucia nie dochodzą do głosu, to 
jednak nie mało jest symboli innego rodzaju, ekspresyjnych i 
nasyconych emocjonalnie np. w sztuce, religii i marzeniach 
sennych7. 
 
Ostatnią kwestią, kluczową dla lepszej analizy interesujących 

nas zjawisk, jest kategoria identyfikacji. Tu z pomocą przychodzi 
Jean Mirty – francuski krytyk, teoretyk i reżyser filmowy – który 
wpisuje koncepcję identyfikacji w szersze zjawisko uczestnictwa. 
Porównuje w tym miejscu proces identyfikacji z transem hipnotycz-
nym ze względu na „pojmanie” naszej uwagi, przykucie jej do zja-
wisk przedstawianych na ekranie, które absorbują nas bardziej niż 
uświadomienie sobie swojej własnej obecności w miejscu projekcji, 
np. w sali kinowej. W pewnym sensie proces odbioru filmu można 
przyrównać również do śnienia lub śnienia na jawie. 

  

                                                 
6 Słownik pojęć filmowych, tom 1, red. A. Helman Wrocław 1991, s. 47. 
7 Ibidem, s. 48-49. 
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Obraz filmowy jest obiektywnie obecny, lecz jest obrazem rze-
czywistości nieobecnej, minionej, którą projekcja jedynie „ak-
tualizuje”. Realność percypowana narzuca się widzom jako 
rzeczywista, lecz ponieważ wiedzą oni, że jest ona jedynie wy-
obrażona, mogą odmówić podporządkowania i uczestnictwa. 
Uczestnictwo to jest zawsze aktem woli, wyrazem świadomego 
podporządkowania. 
Identyfikacja widza to jakby rodzaj przerostu wiary w rzeczy-
wistość filmu; zakłada swego rodzaju wyrzeczenie się siebie na 
czas spektaklu, aby umożliwić identyfikację z „innym”. Ta 
operacja przeniesienia, której efektem jest katharsis, uruchamia 
w istocie postawę religijną w najgłębszym i najbardziej uni-
wersalnym znaczeniu tego słowa. Niesie rodzaj ekstazy „ak-
tywnej” w tym sensie, że implikuje identyfikację ze swym 
przedmiotem, „double”, które zajmuje miejsce „ja” idealnego. 
Swego rodzaju konfuzja „ja” i „innego” jest nieunikniona w 
przypadku identyfikacji, lecz należy pamiętać, że w akcie iden-
tyfikacji nie uczestniczy widz jako konkretna osoba. Z postacią 
na ekranie identyfikuje się owo „ja” idealne, które widz rozpo-
znaje w „innym”. Jest tak jakby aktor był naszym widmem 
(double), wcieleniem intencjonalnego ja8.  
 
Modele obecności księdza w medium filmu 
Interesujący mnie problem badawczy został w analizowanym 

materiale filmowym podjęty w dwóch aspektach: w planie fabular-
nym (eksplicytnie wyrażonym poprzez reprezentację świata przed-
stawionego) oraz w porządku znaczeniowym (w kontekście zawar-
tych w dziele sensów). Analiza pełnometrażowych filmów fabular-
nych zrealizowanych w Polsce, takich jak: Karol. Człowiek, który 
został papieżem, Karol. Papież, który pozostał człowiekiem, Popie-
łuszko. Wolność jest w nas, Prymas. Trzy lata z tysiąca, ale także 
Biała sukienka, Trzeci cud oraz W imię… skłania, by wyróżnić dwa 
podstawowe modele: w pierwszym z nich postać księdza wyraża 
kompleks pewnych postaw życiowych i stanowi pewien wzorzec 
osobowy, podczas gdy w drugim modelu bohater-ksiądz opisywany 
jest przez zespół zindywidualizowanych cech i powinien być po-
strzegany jako postać, w której dążenia do pewnych ideałów kon-
frontują się z predyspozycjami i uwarunkowaniami własnej osobo-
                                                 

8 Ibidem, s. 131. 
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wości. W niniejszym artykule skupię się na pierwszym modelu jako 
że to z niego wyłania się obraz księdza jako ojca duchowego.  

W tym modelowym ujęciu bohatera filmowego za sprawą 
księdza jako osoby ściśle kojarzonej z wartościami religijnymi łatwo 
wprowadzić w obręb dzieła filmowego tematykę sacrum – w tym 
m.in. refleksję nad istnieniem i obecnością Boga w świecie oraz 
transcendentny wymiar powszedniej codzienności, a nawet życia w 
utrudnionych warunkach przez chorobę czy wojnę. W takim przy-
padku główny bohater pozostaje figurą czegoś potężniejszego, wyra-
zem konkretnych idei, personifikuje pewne sposoby zachowań czy 
szerzej model życia, który stanowi wzorzec i w tym sensie może być 
aplikowany przez każdego z nas.  

 
1.1. Jan Paweł II w filmach Karol. Człowiek, który został 

papieżem oraz Karol. Papież, który pozostał człowiekiem 
Taka sytuacja ma miejsce miedzy innymi w dyptyku o papieżu 

Janie Pawle II Karol. Człowiek, który został papieżem oraz Karol. 
Papież, który pozostał człowiekiem w reżyserii Giacomo Battiato – 
filmach powstałych w latach 2006 i 2009 w koprodukcji polsko-
włoskiej ze współfinansowaniem przez inne kraje. Ukazany w fil-
mach tytułowy Karol jest w sekwencjach rozpoczynających film 
jeszcze anonimowym, młodym człowiekiem – „jednym z wielu”, 
który następnie wraz z rozwojem fabuły (odpowiadającej historii 
jego życia) staje się autorytetem i wzorem dla pokoleń. Funkcja, jaką 
pełni w filmie, koresponduje z funkcjami, na jakie został wybrany w 
ramach kościoła. Będąc najpierw biskupem, następnie kardynałem a 
ostatecznie papieżem reprezentuje podwójny autorytet: instytucjo-
nalny i moralny – ta właśnie obserwacja łączy go w pewien sposób 
także z postaciami kardynała Stefana Wyszyńskiego i księdza Jana 
Popiełuszki, będącymi bohaterami dalszych części niniejszego pod-
rozdziału. Wszystkie omawiane w tej części artykułu filmy cechuje 
specyficzna schematyczność – związana w pierwszej kolejności ze 
sposobem przedstawiania głównych bohaterów. Ponadto filmy te w 
podobny sposób tworzą kontekst dla swoich bohaterów; każdorazo-
wo ukazują go bowiem na tle przełomowych wydarzeń jako jednost-
kę mająca wpływ na bieg historii. 
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I tak w omawianym tutaj przykładzie historia Karola konstru-
owana jest w odniesieniu do historii świata, a przede wszystkim Pol-
ski: fatalnych okoliczności drugiej wojny światowej, doskwierającej 
okupacji niemieckiej i kontrowersji wokół „wyzwolenia” ze strony 
aliantów, następujących zaraz po nim przemian ustrojowych i poja-
wiających się niemal cyklicznie kolejnych konfliktów ideowych i 
zbrojnych. W takich okolicznościach Karol Wojtyła ukazany zostaje 
jako kapłan-mędrzec kreujący przed swoimi wiernymi alternatywny 
świat wartości (na których czele stają miłość, wiara, zdolność do 
poświęcenia itd.) oraz kapłan-wojownik stający w obronie tychże 
wartości, do których przekonuje innych. Stąd też w filmach pojawia-
ją się zarówno sceny kameralnych spotkań, gdzie w trakcie rozmowy 
dochodzi do konfrontacji idei wyznawanych przez Wojtyłę ze świa-
tem wartości reprezentowanym przez interlokutora, jak i sceny 
przemów publicznych, podczas których papież przemawia do wielo-
tysięcznych tłumów.  

Podniosły styl, w jakim zrealizowane zostały te filmy biogra-
ficzne, ma swoje uzasadnienie właśnie poprzez rangę i znaczenie 
osoby głównego bohatera. Wyraża się przede szczególnie silnie w 
sferze audialnej filmu. Aranżacje muzyczne towarzyszące kluczo-
wym dla (przyszłego) papieża doświadczeniom życiowym, podkre-
ślają ich walor dramatyczny, często dążąc do patosu, a w warstwie 
znaczeniowej podejmując kwestie granic ludzkiego poświecenia, 
odwagi i wierności ideałom. Z drugiej zaś strony mamy do czynienia 
z kompozycjami lirycznymi, kiedy to poprzez ekran stajemy się 
uczestnikami scen ludzkich zmagań z cierpieniem i śmiercią. Szcze-
gólnie w drugiej części dyptyku można zaobserwować konsekwent-
nie prowadzony podział na sceny o podniosłej wadze – zmieniające 
oblicze świata oraz na kameralne i intymne sceny modlitw papieża o 
tegoż świata dalszy los. Jan Paweł II przedstawiony bowiem został 
jako bohater, który aż do ostatnich (jakże trudnych!) chwil swojego 
życia pozostał ojcem dla wszystkich chrześcijan.  

 
1.2. Kardynał Wyszyński w filmie Prymas. Trzy lata z tysiąca 
Film Prymas. Trzy lata z tysiąca w reżyserii Teresy Kotlar-

czyk z 2000 roku również przedstawia rozwój duchowy budowany 
na drodze zaufania Bogu w niepewnych czasach. Jego wiarygodność 
i siła przekazu została wzmocniona przez sięgnięcie do Zapisków 
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więziennych kardynała Stefana Wyszyńskiego jako podstawy dla 
scenariusza. Z drugiej strony wprowadzenie fikcyjnego wątku do-
mniemanego sobowtóra kardynała Wyszyńskiego, który na zlecenie 
socjalistycznego rządu miałby zastąpić jednego z najbardziej wpły-
wowych wówczas ojców duchowych Polaków, ukazuje m.in. rangę 
pozycji kardynała i oryginalność jego nonkonformistycznej postawy 
w zdeprawowanych czasach. Sobowtór kardynała – Molenda mimo 
że potrafi wiernie kopiować zachowania Wyszyńskiego zostaje 
skompromitowany przez brak głębi duchowego zrozumienia, z ja-
kiego źródła one wypływają. W ten sposób film – który w odbiorze 
krytyków miał zarówno swoich przeciwników jak i zwolenników – 
można dowartościować właśnie dzięki dobrze wykreowanej postaci 
głównego bohatera, który pozostaje do dziś jednym z najwyrazist-
szych ojców kościoła katolickiego w Polsce. O sile jego przekonań 
świadczy bezsprzecznie fragment dziennika prowadzonego przez 
kardynała podczas jego przebywania w więzieniu: 

 
Miarą dla miłosierdzia Bożego jest nie tyle świętość i chwała 
Jego przyjaciół, ile zbawienie największych łotrów. Dopiero 
widok zbawionych zbrodniarzy, których cały świat znienawi-
dził, a których Bóg jeszcze uratował, otworzy nam oczy na po-
tęgę miłosierdzia Bożego. Ale to może stać się dopiero w życiu 
przyszłym, gdyż obecnie nie jesteśmy zdolni tego pojąć. Mu-
simy naprzód sami dobrze poznać nędzę własną na Sądzie 
Ostatecznym, by zrozumieć, dlaczego Bóg nie rezygnuje z ło-
trów9. 

 

1.3. Stanisław Popiełuszko w filmie Popiełuszko. Wolność 

jest w nas 

Kolejnym nonkonformistą, który z wiarą dającą wewnętrzną 
siłę podchodzi do represyjnego sposobu sprawowania władzy przez 
socjalistyczny rząd jest ksiądz Jan Popiełuszko. Postawa księdza 
Popiełuszki została przedstawiona jako przykład radykalnego po-
święcenia, trudny do naśladowania, ale niezwykle inspirujący na 
poziomie symbolicznym. Film ten ma pewne cechy, które znamy z 
literatury parenetycznej, ponieważ kształtuje i propaguje wzory po-

                                                 
9 Kard. S. Wyszyński, Zapiski więzienne, Warszawa 2001, s. 87. 
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stępowania związane z pewnymi postawami społecznymi. Zarazem 
ukazuje zmaganie jednostki ze złem zewnętrznym, złem świata, któ-
re opresyjnie wpływa tak na pojedynczego człowieka jak i na ludz-
kość, podważając człowieczeństwo człowieka poprzez odebranie mu 
godności. Choć mamy tu do czynienia z wyrazistym rozdzieleniem 
dobrej i złej postawy, lecz dzieje się w obrębie „szarej” – zmieszanej 
rzeczywistości. Odnosząc się do okoliczności samej śmierci księdza 
Jana Popiełuszki, oddajmy jeszcze głos kardynałowi Wyszyńskiemu: 

 
Ósmy „sakrament" z życia Kościoła - to męczeństwo. Chrystus 
sam go uświęcił, gdy nazwał błogosławionymi tych, których 
prześladować będą. - A śmierć męczeńska Chrystusa, którego 
teologowie nazywają „Wielkim Sakramentem", czyż nie jest 
zbawczym momentem pierwszego udzielenia tego Sakramen-
tu? Ósmy? Czy raczej nie pierwszy?10. 
  
Podsumowując, biografie filmowe księży ukazują ich jako oj-

ców duchowych, obdarzonych charyzmatycznymi osobowościami, 
zdolnych do przewodnictwa duchowego całych społeczności. To 
ojcowie zwielokrotnieni i przez to również w dwójnasób zmartwieni 
losem swojej licznej gromadki pociech. W wymagających czasach, 
w jakich przyszło każdemu z nich żyć, są wyrazicielami przekonań, 
za jakimi opowiedzieli się składając śluby kapłańskie i którym pozo-
stali wierni nawet w godzinie najcięższej próby. W ich jednostko-
wych losach zostało ukazane wiele uniwersalnych prawd podejmo-
wanych przez myśl chrześcijańską i niejednokrotnie interpretowa-
nych jako wyzwanie.  

Filmy o ojcach duchownych kościoła katolickiego są zanurzo-
ne w ideologii chrześcijańskiej i rzadko z nią polemizują, raczej 
prowadzą swoje obserwacje na styku abstrakcyjnych idei i rzeczywi-
stości, która ustala swoje prawa i stawia kolejne wyzwania. Na tej 
przestrzeni styku dochodzi niekiedy do prawdziwej ogniowej próby 
dla idei, a ból owego istnienia wyraża się bezpośrednio i przez to 
bardzo sugestywnie w oczach, twarzy, postawie bohatera w sutannie. 
Oto jak Jan Paweł II pisał na temat poświęcenia się na drodze ka-
płańskiej misji: 

                                                 
10 Ibidem, s. 57. 
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„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, i przeznaczy-
łem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz 
trwał” (J 15,16). Nie wy, lecz Ja! – mówi Chrystus. Oto fun-
dament skuteczności pasterskiej misji biskupa11. 

 
Streszczenie: 
Papież Jan Paweł II, kardynał Stanisław Wyszyński i ksiądz Jan 

Popiełuszko to jedni z najważniejszych twórców współczesnej histo-
rii Kościoła Katolickiego w Polsce. Niniejszy artykuł dotyczy tego, 
w jaki sposób zostali oni przedstawieni w filmie fabularnym: jakie 
funkcje spełniają jako bohaterowie filmowi i jaka łączy ich relacja z 
religijnym światopoglądem, który reprezentują. 

Słowa kluczowe: ojcostwo, Jan Paweł II, Stanisław Wyszyński, 
Jan Popiełuszko, ksiądz, film fabularny, chrześcijaństwo.  

 
Abstract:  
Pope John Paul II, cardinal Stanisław Wyszyński and priest Jan 

Popiełuszko are one of the most important creators of the contempo-
rary history of the Catholic Church in Poland. This article concerns 
of how they were portrayed in a feature film: what features meet as 
heroes film and unites their relationship with the religious 
worldview, which represent. 

Key-words: fatherhood, John Paul II, Stanisław Wyszyński, Jan 
Popiełuszko, priest, feature film, Christianity 
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