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Rola ojca w wychowaniu dziecka 

 

Powszechnie uważa się, że miarą dojrzałości każdego mężczyzny, 

bez względu na to, czy założył rodzinę czy też nie, jest wymiar jego 

ojcostwa. Każdy dorosły mężczyzna jest w jakimś mierze ojcem, nawet 

wtedy, gdy nie spłodził własnego dziecka. W postawie ojcowskiej w 

stosunku do swoich dzieci, a także innych ludzi, mężczyzna w pełni 

wyraża samego siebie i siebie urzeczywistnia. Współcześnie wiele się 

słyszy i mówi o kryzysie ojcostwa i kryzysie mężczyzny. Zauważa się także 

pewien niepokojący trend, że kobiety stają się bardziej męskie, a 

mężczyźni zniewieściali. Równocześnie jednak, zwłaszcza w rodzinach 

niepełnych, gdzie dzieci wychowuje samotna matka, dzieci marzą i 

tęsknią za tatą, a kobieta wiele razy chętnie podparłaby się na męskim 

ramieniu.  

Ojciec ma do spełnienia w rozwoju dziecka specyficzną, niezwykle 

ważną i trudną funkcję. W żadnym przypadku nie zastąpi ojca nawet 

najlepsza matka, ale także rola ojca nie może polegać na zastąpieniu 

matki. Skomplikowany proces wychowania dzieci jest z góry skazany na 

niepowodzenie, jeżeli dzieci pozbawione są wpływu wychowawczego ojca. 

Ojciec ma za zadanie wnieść w życie dziecka pierwiastek stabilizacji 

wewnętrznej, koniecznej dla prawidłowego rozwoju. Autorytet ojca zależy 

od jego postawy i zaangażowania w rolę wychowawczą. Ojciec staje się 

autorytetem wtedy, gdy jest obecny i kiedy jest wzorem.”1 Słusznie 

zauważa Jerzy Witczak w książce poświęconej problematyce ojcostwa 

                                                
1 W. Półtawska, Płciowość jako dar i zadanie,  w: D. Kornas–Biela (red.)., Oblicza 
ojcostwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001, s. 235. 



„obecność ojca w procesie wychowania jest nie tylko ważna i konieczna, 

ale praktycznie niemożliwa do zastąpienia. Ojciec, bowiem dostarcza 

dziecku tych bodźców wzorów w jego rozwoju społecznym i moralnym, 

których matka nie może zupełnie lub w tak szerokim zakresie jemu 

oferować.” 2  

Brak ojca w sposób fizyczny lub ojciec źle sprawujący swoje funkcje 

w rodzinie w ogromnej mierze decydują o licznych patologiach 

społecznych. Dobre ojcostwo natomiast ochrania rodzinę, ratuje, 

odbudowuje, wspomaga wartości, daje poczucie wartości. Co to znaczy 

zatem być dobrym i odpowiedzialnym ojcem i jak do tej roli się 

przygotowywać? 

 

1. Funkcje ojca 

 

W literaturze podejmującej problematykę ojcostwa często 

występuje tendencja, by analizować pojęcia: „ojciec”, „ojcostwo” 

wyłącznie w aspekcie biologicznym, prawnym, niekiedy dodaje się także 

aspekt socjologiczny, czy psychologiczny, a zazwyczaj pomija się aspekt 

duchowy. Żaden z tych aspektów z osobna nie ujmuje przecież najgłębszej 

istoty, ani całokształtu elementów tworzących rodzicielstwo, czyli 

dojrzałą osobę płci męskiej, jednoczącą się z osobą płci żeńskiej i 

powołującą z nią nowe życie do istnienia.  

Aspekt biologiczny stanowi podstawę „więzów krwi”, 

pokrewieństwa. Ojcem jest mężczyzna, który miał biologiczny udział w 

poczęciu dziecka. Istnieje również prawna definicja ojcostwa – ojcem jest 

ten, któremu dziecko jest prawnie przypisane. Według polskiego prawa 

obowiązuje domniemanie, że mężczyzna będący mężem matki jest ojcem 

                                                
2 J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 
Warszawa 1987, s. 16. 



dziecka urodzonego przez nią podczas trwania małżeństwa lub przed 

upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia. Domniemanie to 

może być obalone w wyniku sądowego zaprzeczenia ojcostwa.  

Oprócz fizycznego, prawnego aspektu ojcostwa istnieje psychiczno 

– społeczno -duchowy aspekt ojcostwa, który wiąże mężczyznę w sposób 

głęboki i trwały z rodziną. Mężczyzna aktualizuje swoje ojcostwo, nadając 

mu nowy wymiar dzięki trwałej więzi z kobietą, która jest jego żoną, 

pomocą odpowiednią w zamyśle Bożym, czyli partnerką jego życia, a 

zwłaszcza matką ich dzieci. Ważny dla ojcostwa jest wstępny akt uznania 

dziecka w świadomości mężczyzny - ojca. Macierzyństwo w swojej 

genezie zawiera element ścisłego kontaktu z dzieckiem; ojcostwo opiera 

się głównie na duchowej więzi. Relacje między ojcem i dzieckiem 

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.3  

Aby możliwe było stworzenie jedności naprzód małżeńskiej, a po 

narodzeniu dziecka rodzinnej, nieodzowna jest integracja wszystkich 

aspektów ojcostwa w osobie jednego i tego samego mężczyzny. 

Nauki empiryczne wymieniają wiele funkcji ojcowskich, określając 

je pojęciami: „rodzic”, „żywiciel”, „obrońca”, „wychowawca”, „obiekt 

identyfikacji”, „towarzysz zabaw”. Te wszystkie określenia można 

sprowadzić do trzech podstawowych funkcji ojca w rodzinie:  

 prokreacyjna,  

 wychowawcza,  

 utrzymanie i ochrona rodziny4. 

                                                
3 B. Mierzwiński, Mężczyzna jako mąż i ojciec,  w: K. Ostrowska, M. Ryś (red.) 
Przygotowanie do życia w rodzinie, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 
Warszawa 1997, s.  60-61. 
4 Tamże, s. 60. 



Mężczyzna ma zapewnić warunki rozwoju rodziny i czuwać nad 

wszechstronnym rozwojem wszystkich jej członków. Zadaniem każdego 

mężczyzny jest również utrzymanie i ochrona rodziny. Często bywa tak, 

że jego pensja jest podstawą egzystencji rodziny. Jednak w obecnej 

rzeczywistości w wielu rodzinach ojciec przestał być jedynym żywicielem i 

coraz częściej spotkać można rodziny, w których oboje małżonkowie 

pracują zawodowo poza domem. Czy zatem taki mężczyzna stracił już 

pozycję w swojej rodzinie i nie ma w tym względzie czego przekazywać 

swoim dzieciom? Otóż tym bardziej ojciec powinien nauczyć swoje dzieci 

szacunku dla własnej pracy, dla pracy jego matki i innych ludzi5. 

Współcześnie inaczej wygląda ochrona rodziny niż dawniej i w tym 

przypadku ojciec ma o wiele trudniejsze i bardziej skomplikowane 

działanie. Chodzi już nie tylko o ochronę żony i dzieci, mienia przed 

agresją zewnętrzną czy jakąś katastrofą losową, lecz także o ochronę 

przed różnorodnymi wpływami destrukcyjnymi, jakie zagrażają rodzinie 

ze strony świata współczesnego, na płaszczyźnie moralnej, społecznej, 

politycznej czy duchowej. 

Współczesne ojcostwo wymaga współpracy kobiety i mężczyzny w 

okresie przygotowania do małżeństwa, jak też w późniejszym życiu 

małżeńskim i rodzinnym. Jeżeli mężczyzna ma być wiernym ojcem i 

pełnić wychowawczą rolę w rodzinie, musi wykazać się dojrzałością 

osobową i wewnętrzną spójnością i harmonią w postawie wobec 

obowiązków małżeńskich, rodzinnych i zawodowych.  

2. Rola ojca w ujęciu teorii psychologicznych 
 

Z racji złożoności zagadnienia przedstawię jedynie w ogólnym 

zarysie znaczenie, jakie postaci ojcowskiej przypisuje szeroko rozumiana 

koncepcja psychoanalityczna Zygmunta Freuda, Ericha Fromma, 
                                                
5 Tamże, s. 65. 



koncepcja socjologiczna przedstawiona przez T. Parsonsa oraz koncepcje  

uczenia się. 

 

2.1. Koncepcja Z. Freuda 

Twórca psychoanalizy Zygmunt Freud twierdził, że w procesie 

kształtowania osobowości dziecka ojciec odgrywa zasadniczo 

najważniejszą rolę, głównie w kształtowaniu mechanizmów 

funkcjonowania „ja idealnego”, czyli najwyższej warstwy osobowości, 

zwanej „superego”. 

Z. Freud przyjął, że istnieją dwie przeciwstawne sobie struktury 

motywacyjne osobowości człowieka. Pierwszą stanowi 

instynktywistycznie zorientowana sfera „id”, nastawiona przede 

wszystkim na zaspokojenie biologicznych potrzeb. Drugą, krańcowo 

przeciwstawną warstwą osobowości jest „superego”, czyli surowy cenzor 

moralny, potocznie zwany sumieniem”6.  

Obie warstwy osobowości, posiadające krańcowo różne motywy, 

doprowadzają do wewnętrznych konfliktów w zakresie ukierunkowania 

motywacji i postępowania jednostki. Konflikt ten może złagodzić trzecia 

warstwa osobowości, zwana „ego”. Im lepiej jest rozwinięta, tym lepiej 

zintegrowana jest struktura osobowości i tym mniejsze są konflikty 

pomiędzy „id” i „superego”. Zdaniem Freuda „ego” jest mediatorem, 

który w sposób racjonalny godzi dwie przeciwstawne tendencje. 

Przystosowanie społeczne następuje drogą odpowiedniego 

ukształtowania przez otoczenie społeczne w ciągu pierwszych 5-6 lat życia 

dziecka kształtowania się dwóch warstw osobowości, mających wpływ na 

ukierunkowanie energii napędowej psychiki człowieka tkwiącej w „id”, a 

więc warstwy „ego” i „superego”. Obie są wynikiem odpowiedniego 

oddziaływania społecznego rodziców we wczesnym dzieciństwie. 

                                                
6 K. Pospiszyl, Ojciec a rozwój dziecka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, s. 15. 



„Superego” powstaje poprzez identyfikację, czyli wytworzenie własnego, 

idealnego obrazu na podstawie „rzutowania na zewnątrz” sylwetki 

psychicznej ludzi przebywających w otoczeniu dziecka i cieszących się u 

niego autorytetem. Rolę szczególną w tym obrazie spełnia właśnie ojciec 

poprzez stosowanie odpowiednich oddziaływań wychowawczych oraz 

własnej postawy życiowej.  

Zasadniczo każda rodzina stwarzając niepowtarzalne układy cech 

poszczególnych jej członków, związków uczuciowych pomiędzy nimi, na 

swój specyficzny sposób kształtuje w dziecku stosunek emocjonalny do 

poszczególnych norm moralnych, a także pewien ogólny wzorzec 

reagowania zwany „motywacją sumieniową”. Freud zaobserwował, iż 

dziecko w pewnym okresie swojego rozwoju zauważa, że matka oprócz 

niego darzy miłością także ojca, z tego powodu staje się o nią zazdrosne 

(tworzy się wówczas tzw. kompleks Edypa lub Elektry). W miarę rozwoju 

psychoanalizy tę koncepcję zaczęto rozumieć mniej dosłownie, ale 

analizując ją przez pryzmat etapów dojrzewania osobowego dziecka 

stwierdzono, że wzajemne relacje matki i ojca mają istotny wpływ na 

kształtowanie się osobowości dziecka i jego rozwój psychiczny i 

społeczny.  

 

2.2. Koncepcja Talcotta Parsonsa 

T. Parsons uważa, że aby rozwój społeczno–moralny dziecka 

przebiegał w optymalnych warunkach, rodzice muszą spełnić dwie 

podstawowe funkcje: ekspresyjną i instrumentalną. Funkcje ekspresyjne 

polegają na umiejętności zespolenia psychicznego członków rodziny, 

stworzenia atmosfery wzajemnego zrozumienia i życzliwości, czyli tego, 

co potocznie nazywa się „ciepłem rodzinnym”. Natomiast funkcje 

instrumentalne polegają na zapewnieniu członkom rodziny 



odpowiednich środków do życia, a także określonego statusu 

społecznego.7  

Matka najczęściej przejmuje funkcję ekspresyjną, a ojciec rolę 

„instrumentalnego przywódcy”, co dla rozwoju dziecka jest 

najkorzystniejszym podziałem. Matka ma za zadanie związać się 

emocjonalnie z dzieckiem, co daje mu poczucie bezpieczeństwa. 

Najsilniejsze oddziaływanie ojca pojawia się w okresie bardzo wczesnego 

dzieciństwa, jeszcze w niemowlęctwie. Im bardziej dziecko pokocha 

swego ojca, a tym samym im głębiej przyswoi sobie jego zasady moralne i 

poglądy, tym łatwiej wytworzy sobie „symbol ojca”, który pozwoli mu na 

właściwe przystosowanie się do warunków życia społecznego. Dziecko, 

wobec, którego ojciec swoją postawą przyczyni się do rozwoju 

społecznego i przyswojenia zasad będzie w przyszłości jako człowiek 

dorosły miał właściwy stosunek do swych przełożonych w pracy, 

cenionych przez siebie polityków i innych ludzi zajmujących w 

społeczeństwie miejsce „postaci ojcowskich”. O tym, że dziecko dojrzewa 

można mówić, gdy występuje u dziecka potrzeba zdobycia ojcowskiej 

miłości i zespolenia się z nim głębokimi więzami uczuciowymi, ponieważ 

aby to osiągnąć musi przezwyciężyć swój egoizm.”8 

Dobry ojciec pozytywne oddziaływanie na rozwój społeczny swego 

dziecka i aktywnie uczestniczy w procesie jego wychowania dziecka. 

Powinien więc interesować się dzieckiem, aby wzbudzić u niego uczucie 

przywiązania do swej osoby i chęć naśladowania siebie, a co za tym idzie, 

konsekwentnie przestrzegać głoszonych i respektowanych przez siebie 

postaw. Od tego zależy, czy będzie on reprezentował pozytywne wartości 

społeczne.  

                                                
7 K. Pospiszyl, Ojciec a rozwój dziecka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, s. 24. 
8 K. Pospiszyl, O miłości ojcowskiej,  Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 
Warszawa 1986, s. 11. 



Dzieci, które wychowują się bez ojca lub też wychowuje je ojciec 

wykazujący niedojrzałą postawę, nie osiągają nigdy takiego stopnia 

dojrzałości społecznej, aby odczuwać konieczność zdobycia miłości 

ojcowskiej, co w konsekwencji często powoduje, że mogą pozostać ludźmi 

niedojrzałymi społecznie, nie tylko mającymi problemy w relacjach, ale 

przede wszystkim nie potrafiącymi spełniać w przyszłości roli ojca9. 

 

2.3. Koncepcja Ericha Fromma 

Erich Fromm, twórca psychoanalizy humanistycznej, przede 

wszystkim pisał o miłości, którą uważał za sztukę, której ludzie powinni 

się uczyć tak jak innych dziedzin nauki, sztuki. W swoich publikacjach 

ukazuje znaczenie ojca przez pryzmat analizy cech, które są 

charakterystyczne dla miłości macierzyńskiej i ojcowskiej. Tworzy 

klasyczne modele miłości rodzicielskiej10. 

  Miłość ojcowska i macierzyńska różnią się od siebie, przede 

wszystkim w tym, że matka żywi do dziecka miłość bezwarunkową i 

pozostaje z nim w bliższym związku. Natomiast ojciec jest pozbawiony 

związku biologicznego z dzieckiem i nie posiada „danej z natury” 

umiejętności kochania jego tylko dlatego, że jest to jego dziecko. Miłość 

ojcowska jest warunkowa, to znaczy, że jest wywołana przez różne 

czynniki, które są zdeterminowane określonymi cechami zachowania się 

dziecka. Ojciec ma za zadanie pomagać dziecku w przezwyciężaniu 

egocentryzmu, uczyć odpowiedzialności. Ma stwarzać stymulatory 

rozwoju społecznego. 

Matka w koncepcji E. Fromma porównywana jest do domu, z 

którego dziecko wychodzi po raz pierwszy i styka się ze środowiskiem. 

Natomiast ojciec „nie reprezentuje żadnego takiego naturalnego domu, w 

                                                
9 Tamże, s. 13. 
10 K. Pospiszyl, Ojciec a rozwój dziecka, dz. cyt. …. s. 32. 



pierwszych latach życia jego kontakty z dzieckiem są bardziej 

ograniczone. Tak więc reprezentuje on drugi biegun ludzkiego istnienia: 

świat myśli, przedmiotów, które są dziełem rąk ludzkich, świat prawa i 

ładu, dyscypliny, podróży i przygody. Ojciec jest tym, który uczy dziecko i 

wskazuje drogę w świat11. 

Stosunek dziecka do ojca nie ma tak intensywnego charakteru, jak 

jego stosunek do matki, ponieważ ojciec nigdy nie odgrywa 

wszechobejmującej, wszechopiekuńczej i wszechmiłującej roli, jaką pełni 

matka przez pierwsze lata życia dziecka. E. Fromm stwierdza, że ojciec, 

dlatego kocha dziecko, ponieważ spełnia jego oczekiwania, czyli wypełnia 

wymagania i jest mu posłusznym. Ojciec jako wzór miłości wymagającej, 

na którą trzeba sobie zasłużyć uczy dziecko odpowiedzialności, troski o 

drugiego, postawy wyzbywania się egoizmu przekazuje zasady 

funkcjonowania społecznego i określony system wartości. 

 

2.4.Teorie uczenia się 

Do współczesnych kierunków psychologii zajmujących się rolą ojca 

zaliczyć można również teorię uczenia, wywodząca się z behawioryzmu. 

Behawioryści na podstawie badań nad zwierzętami ustalili szereg 

doniosłych prawidłowości w zakresie zrozumienia niektórych aspektów 

stosunku ojca do dziecka. Wyniki badań i obserwacji nad 

uwarunkowaniami „postaw ojcowskich” u zwierząt D.B. Lynn ujął w pięć 

głównych prawidłowości: 

1) Samiec tym częściej podejmuje różnego rodzaju czynności 

opiekuńcze wobec małego zwierzątka, im więcej ma okazji do 

przebywania w jego pobliżu. 

                                                
11 Tamże, s. 32. 



2) Samiec, który w czasie własnego dzieciństwa spotykał się z 

dużym nasileniem czynności opiekuńczych, okazuje więcej 

„czułości” wobec małych. 

3) Samiec doświadczający surowego traktowania ze strony 

swych rodziców, a także innych dorosłych zwierząt wykazuje 

„nadmiernie karzącą” postawę wobec małych. 

4) Samiec przebywający w okresie dzieciństwa z dorosłymi 

samcami przejawia dużą skłonność do ich naśladowania. 

5) Gatunki, stada i kolonie zwierzęce, w których samce wykazują 

większą tendencję do opiekowania się małymi, odznaczają się 

wyższą spoistością i stabilnością niż te, w których samce nie 

biorą większego udziału w wychowaniu młodych”12. 

Każda z wyróżnionych prawidłowości jest przez autora 

potwierdzona przeprowadzonymi badaniami i obserwacjami nad 

zachowaniem się zwierząt. Niektóre prawidłowości znajdują 

potwierdzenie w badaniach nad zachowaniem się człowieka. Dziecko 

poprzez proces wychowawczy uczy się określonych zachowań, postaw, 

przyswaja system norm, zakazów i nakazów. Behawioryści uważali, że 

dziecko uczy się zachowań przede wszystkim od swojego najbliższego 

otoczenia, czyli od matki i ojca. Zwracali uwagę na rolę kar i nagród, 

które stanowią wzmocnienie właściwych zachowań oraz wyeliminowanie 

nieakceptowanych.  

W ramach koncepcji psychologicznych poznawczych wyróżnia się 

uczenie się poprzez naśladowanie wzorów. Albert Bandura – twórca 

teorii uczenia społecznego uważa, że człowiek uczy się przez 

naśladowanie zachowań innych ludzi i konsekwencji tych zachowań. Jest 

to rodzaj uczenia się społecznego zwany modelowaniem. W toku uczenia 

społecznego człowiek sprawuje świadomie kontrolę nad bodźcami, 

                                                
12 Tamże, s. 37. 



reakcjami, a także w wielu przypadkach nad wzmocnieniami. W ramach 

tego typu uczenia się występuje tzw. wzmocnienie zastępcze, które polega 

na tym, że człowiek w procesie uczenia się szeregu zachowań społecznych 

nie musi sam doświadczać wzmocnień pozytywnych lub negatywnych, 

czyli kar i nagród. Wystarczy, że obserwuje takie wzmocnienia odbierane 

przez innych ludzi za określone formy ich zachowania. Zastępcze 

wzmocnienia posiadają w przypadku człowieka niejednokrotnie równie 

wielką siłę sprawczą, jeśli chodzi o przyswajanie pewnych cech 

zachowania się, jak i wzmocnienia bezpośrednie. 

Dzięki wzmocnieniu możliwy jest proces modelowania, który 

stanowi główny schemat w procesie społecznego uczenia się. Istotą 

modelowania jest przekazywanie cech z jednej osoby (lub grupy osób o 

podobnych cechach zachowania się), czyli z tzw. modela, na inną osobę, 

tj. na obserwatora. Szczególnie istotnym modelem zachowań stanowi 

ojciec dla swego dziecka. 

„A. Bandura wyodrębnił trzy rodzaje wpływów procesu 

modelowania na zachowanie się człowieka: 

 przez modelowanie człowiek może nauczyć się nowych sposobów 

zachowania się; 

 proces modelowania może mieć wpływ na wytworzenie pewnych 

zachowań lub też na ich zlikwidowanie; 

 obserwowanie zachowania się innej osoby (lub wielu osób) może 

mieć efekt facylitacyjny, tzn. może przyspieszać (i w ogóle 

polepszać) wykonanie określonej czynności”13. 

Z dotychczasowych badań empirycznych wynika dość 

jednoznacznie, że spośród wszystkich możliwych modeli, z jakimi styka 

się dziecko wychowywane w środowisku rodzinnym, najwięcej cech 

przyspieszających proces modelowania mają rodzice. Rodzice i osoby z 

                                                
13 Tamże, s.40. 



najbliższego otoczenia dziecka dostarczają, bowiem pierwszych tym 

samym najbardziej trwałych wzorów naśladowania.  

Behawioryści nie przypisują ani ojcu, ani matce żadnej „specjalnej” 

roli. Według teorii uczenia społecznego siła oddziaływania danego 

rodzica na dziecko uzależniona jest od zgodności płci rodzica i dziecka. 

Jedna z właściwości modela czyniąca jego zachowanie podobnym 

wypływa z faktu podobieństwa do niego. Płeć jest, więc w tym przypadku 

czynnikiem wydatnie przyspieszającym modelowanie, tzn. ojciec bywa 

najważniejszym modelem dla chłopca, matka zaś dla dziewczynki.  

Józef Rembowski przedstawia poglądy M. Johnsona – 

amerykańskiego psychologa, który rozważając wpływ stosunków między 

ojcem i synem oraz ojcem i córką na rozwój ich osobowości stwierdza, że 

ojciec dodaje specyficznie żeńskich i męskich elementów do tworzenia się 

zarówno męskiej, jak i kobiecej ekspresji poprzez własne zachowanie się, 

odpowiednie nagradzanie, okazywanie pochwały, aprobaty14. 

 

3. Role i zadania ojca 

 

Wpływ ojca na rozwój dziecka dokonuje się dwoma drogami. 

Pierwsza z nich to droga pośrednia, przez osobę matki. Aby być dobrym 

ojcem, trzeba najpierw być dobrym mężem. Druga droga wpływów ojca 

na dziecko prowadzi przez bezpośredni udział w codziennych osobistych 

kontaktach z dzieckiem. Aby być dobrym ojcem i mężem, trzeba najpierw 

stać się dojrzałym, odpowiedzialnym mężczyzną. 

Jacek Pulikowski wyjaśnia, na czym polega proces bycia ojcem i jak 

ojcostwo realizuje się w czasie.  

Podaje, że „do poważnie potraktowanego, odpowiedzialnego 

ojcostwa należą:  

                                                
14 J. Rembowski, Rodzina w świetle psychologii, WSiP, Warszawa 1978,  s.173-174. 



 samowychowanie siebie do pełnienia roli ojca, 

 wybór żony – matki dla swych dzieci i troska o stały jej rozwój, 

 stworzenie warunków do przyjęcia dziecka (założenie rodziny), 

 zaplanowanie poczęcia, 

 udział w poczęciu, 

 towarzyszenie w rozwoju dziecka do porodu, 

 udział w porodzie, 

 dalej udział w wychowaniu dzieci, 

 uczenie ich rozumienia świata, 

 wprowadzenie dzieci w świat dorosłych, 

 wprowadzanie w domu zasad dających poczucie bezpieczeństwa i 

stabilności, 

 przewodzenie rodzinie aż do wyjścia dziecka domu.”15 

Bronisław Mierzwiński uważa, że ojcostwo „jest specyficzną funkcją 

mężczyzny i oznacza: 

- zajęcie właściwego sobie miejsca w małżeństwie i rodzinie; 

- poczęcie dziecka (dzieci); 

- otoczenie tych dzieci i ich matki troskliwą miłością; 

- utrzymanie i wyżywienie członków rodziny; 

- trudne dzieło wychowania dzieci”16. 

Józef Augustyn wyjaśnia, na czym polega dojrzałe ojcostwo. 

Według niego „rodzi się poprzez wzajemne oddziaływanie na siebie 

dziecka i ojca. Ojciec poprzez towarzyszenie swojemu dziecku w jego 

rozwoju sam również staje przed możliwością własnego osobowego 

wzrostu. Dziecko pomaga ojcu nie tylko stawać się lepszym tatusiem, ale 

także bardziej odpowiedzialnym człowiekiem. Ojciec, wychowując swoje 

dzieci, sam bywa przez nie wychowywany. (…) Ojcostwo jest 

                                                
15 J. Pulikowski, Warto być ojcem, Inicjatywa Wydawnicza Jerozolima, Poznań 2002.  
16 B. Mierzwiński, Mężczyzna jako mąż i ojciec,… dz. cyt.  s. 59. 



fundamentalnym doświadczeniem mężczyzny. Dzięki niemu może, 

bowiem osiągnąć pełną dojrzałość swojego ludzkiego życia w wymiarze 

uczuciowym i duchowym”17. 

Gdy mężczyzna w pełni akceptuje ojcostwo jest zobowiązany do tego, by 

stawać się wzorem dla swoich dzieci i świadomie na nie wpływać.  

 B. Mierzwiński podaje zasady, o których powinien stosować każdy 

mężczyzna, który został ojcem. Do nich należą: 

1. Ukochać swoje dziecko. 

2. Nieustannie „weryfikować” własne życie, zdając sobie sprawę, że 

najważniejszy w wychowaniu jest osobisty przykład. 

3. Znaleźć czas dla dziecka: zainteresować się jego problemami, umieć 

słuchać, prowadzić rzetelny dialog, starać się zrozumieć, z miłością, 

ale konsekwentnie egzekwować wydane polecenia. 

M. Trawiska przedstawia wyniki przeprowadzonych przez siebie 

badań, w których mężczyźni szkicują następujące cechy dobrego ojca, 

ustawiając je według własnej hierarchii wartości: 

 interesowanie się dziećmi, posiadanie dla nich czasu, 

cierpliwości w organizowaniu im czasu wolnego, rozmowy, 

 dbałość o warunki bytowe, spełnianie obowiązków 

zabezpieczających (bytowo- społecznych), 

 wyrozumiałość, tolerancyjność wynikająca z umiejętności 

nawiązywania kontaktów, pomoc w kłopotach, 

 obdarzanie dziecka miłością, ciepłem rodzinnym, uczuciem, 

serdecznością, 

 umiejętność egzekwowania powinności, przypilnowanie, 

 autorytet, „świecenie” przykładem, pewna surowość, dystans, 

rygor, niewykluczające koleżeńskiego stosunku do dziecka, 

                                                
17 J. Augustyn, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2002, s. 72. 



 pogłębianie wiedzy pedagogicznej, poznawanie psychiki 

dziecka, 

 przyjaźń, koleżeństwo, stosunki kumplowskie między 

rodzicami a dziećmi, 

 troska o wykształcenie dzieci, o ich awans życiowy.18 

Udział ojca w procesie wychowania jest czynnikiem 

wprowadzającym w atmosferę domową element ładu i systematyczności, 

konsekwencji i wytrwałości. Są to cechy niezmiernie ważne we wdrażaniu 

dzieci do przestrzegania zasad moralnych, a także w procesie wychowania 

religijnego. Wizerunek ojca w oczach dziecka wywiera przemożny wpływ 

na dziecięcą psychikę i sposób postrzegania przez nie świata. Dziecko 

tworzy sobie obraz Boga w dużej mierze na podstawie obrazu własnego 

ojca. Swoje relacje z Bogiem kreuje na wzór swych kontaktów z ojcem. 

  

4. Autorytet ojca dla córki i syna 

 

Ojciec, który pragnie właściwie spełniać swoje powołanie bycia 

ojcem powinien koniecznie budować i chronić swój autorytet ojca. Józef 

Augustyn uważa, że „mężczyzna zakładający rodzinę winien być świadom 

potrzeby zbudowania swojego autorytetu, gdyż bez uznania w rodzinie 

nie może on mieć realnego wpływu na dzieci”19. Opisuje również 

konsekwencje braku autorytetu. Niekiedy „z powodu braku uznania, 

ojcowie wycofują się z życia rodzinnego i całe wychowanie dzieci oddają 

w ręce matki. Są mężczyźni, którzy usiłują brak realnego autorytetu 

zastąpić siłą i despotyzmem: krzykiem, stwarzaniem sytuacji zagrożenia i 

lęku, nieadekwatnym do przewinienia karaniem, nieuzasadnionym 

ograniczaniem wolności dzieci. Natomiast ojciec bez autorytetu nie może 

                                                
18 J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 
Warszawa 1987, s.16-27. 
19 J. Augustyn, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne… dz. cyt., s. 295. 



ofiarować synowi daru męskiej tożsamości. Kiedy rodzic nie ma 

autorytetu w oczach syna, wówczas syn wstydzi się ojca i gdzie indziej 

szuka wzorca dla swojej męskiej tożsamości20.  

Kiedy mały chłopiec wzrastając w rodzinie zaczyna już dostrzegać 

różnice płciowe między nim a matką, szuka wokół siebie kogoś 

podobnego do siebie, by znaleźć odpowiedź na pytanie „kim jestem?”. 

Osobą, do której przychodzi z tym pytaniem jest właśnie ojciec. 

Oczywiście najczęściej jest ono niewypowiedziane, ale syn patrząc na 

zachowanie swojego ojca w stosunku do siebie znajduje odpowiedź. Syn 

w sposób niewerbalny stawia swojemu ojcu pytania: Czy należę do świata 

mężczyzn? Czy jak dorosnę będę taki duży, odważny, mądry, silny jak 

tata? Czy jestem taki jak tata? Rolą ojca jest odpowiedzieć twierdząco na 

te pytania. Czyni to przez akceptację swojego syna, przez wspólne 

zabawy, rozmowy, przez to, że chce z nim spędzać swój czas, zaprasza go 

do wspólnej pracy. Jeśli natomiast zachowuje się wręcz przeciwnie, czyli 

często krytykuje syna, daje mu do zrozumienia, że nudzi i męczy go jego 

obecność, że nie potrzebuje jego pomocy, nie ma dla niego czasu, to tym 

samym przekazuje mu informacje – nie jesteś wystarczająco męski, 

czegoś ci brakuje, nie należysz do mojego świata. Jeśli ojciec chce, by jego 

syn w dorosłym życiu był pewny siebie, zdecydowany znał swoją wartość 

powinien spędzać z nim jak najwięcej czasu, uczestniczyć z nim w 

codziennych zabawach, zajęciach i przede wszystkim chwalić go za 

sukcesy, które osiąga. Chłopcy w każdym wieku najbardziej potrzebują 

uznania ze strony ojca, świadomości, że tato jest z nich dumny. Matka 

nawet najlepsza i choćby najbardziej starała się chwalić i docenić swego 

syna, nigdy nie jest w stanie dać tego swojemu dziecku. To syn może 

otrzymać wyłącznie od swego ojca. 
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Ojciec odgrywa w życiu córki ważną, choć całkiem odmienną rolę. 

Ojciec jest pierwszym wzorem mężczyzny dla córki. Również i ona 

przychodzi do niego z ważnymi dla dziewczynki pytaniami. Pyta więc też 

w sposób niewerbalny: Czy jestem piękna? Czy jestem wartościowa? Czy 

moja kobiecość jest dobra? Czy jestem ważna dla ojca? Czy jestem warta 

tego, by mężczyźni się o mnie starali? Jak powinni mnie traktować? 

Ojciec może sprawić, że jego córka poprzez właściwe oddziaływanie, 

odpowiednie rozmowy, rozwinie w sposób pełny swoją kobiecość, 

wrażliwość, czułość, gotowość do podjęcia roli żony, matki lub sprawić, że 

nie zaakceptuje siebie, swojej roli.  

 

5. Miłość ojcowska 
 

Bycie ojcem to wyzwanie, któremu nie każdy mężczyzna potrafi 

sprostać. Wymaga ono bowiem poświęcenia siebie, swoich sił, 

umiejętności i przede wszystkim serca. Ale jest to również wyzwanie, 

które pomaga mężczyźnie rozwijać się, wzrastać i pokonywać własne 

słabości. Niektórzy ojcowie tłumaczą się brakiem czasu oraz tym, że 

pracują bardzo dużo właśnie dla dobra dzieci i w ten sposób okazują im 

swoją miłość. Problem polega na tym, że dzieci bardziej potrzebują czasu 

spędzonego z ojcem i jego zainteresowania niż jego pieniędzy. Miłość ojca 

powinna się różnic od miłości matki. Matka jest zazwyczaj emocjonalnie 

związana ze swoim dzieckiem i kocha bezwarunkowo. Ojciec powinien 

kochać inaczej i właśnie takiej innej niż matczynej, bo OJCOWSKIEJ 

miłości oczekują od niego dzieci. 



Cechy miłości ojcowskiej:  

 warunkowość- ojciec kocha dziecko dlatego, że spełnia ono jego 

konkretne oczekiwania; 

 wymagalność - miłość rozwija się w momencie wypełniania przez 

dziecko zadań stawianych przez ojca, by przyswoiło ono wiele 

zdolności; 

 krytycyzm (ocenianie) - ojciec jednoznacznie ocenia zachowanie 

dziecka + wyraża otwarcie uczucia, jakie wiążą się z postępowaniem 

dziecka; 

 zanikanie - gdy dziecko nie spełnia oczekiwań może nastąpić 

stopniowe osłabianie uczuć ojcowskich, a nawet możliwy ich zanik, 

gdy dziecko osiągnie pełną dojrzałość. 

 

Być kochającym ojcem, to: 

 Dawać dziecku oparcie i miłość; 

 Nie chronić go przed trudnościami; 

 Pozwolić dziecku odnosić własne sukcesy i pokonywać 

trudności; 

 Ukazywać perspektywę możliwych i wartościowych działań w 

świecie; 

 Uczyć wychodzenia poza własny egoizm; 

 „Być kimś” dla dziecka. 

Wielu ojców kocha swoje dzieci, ale nie wszystkie dzieci o tym 

wiedzą. Miłość trzeba okazywać w języku zrozumiałym dla dziecka. Dla 

dziecka „kocham cię” oznacza poświęcanie mu swojego czasu i 

interesowanie się jego sprawami oraz umiejętne wprowadzanie w świat. 

Na nic się zdadzą prezenty, którymi ojciec chce się usprawiedliwić przed 

dzieckiem, że nie ma dla niego czasu lub w ten sposób udowodnić swoją 

miłość. Na nic wspaniałe wyprawy raz do roku, na nic zapewnienia o 



miłości, jeśli nie będzie systematycznego i częstego spędzania choćby 

niedługiego czasu z dzieckiem. Właśnie podczas tego czasu wytwarza się 

bliska i osobista relacja między dzieckiem z jego tatą. Jeśli ojciec nie ma 

czasu dla dziecka, wówczas ono odbiera to jako brak miłości ze strony 

ojca. Jeżeli dziecko zauważy, że dla jego taty ważniejsza jest praca, jego 

koledzy, towarzystwo, pieniądze, to wówczas odbiera to w sposób 

jednoznaczny: Jeśli tato mnie kocha to jestem dla niego najważniejszy, a 

skoro tak, to powinien mieć dla mnie czas. Skoro go nie ma, widocznie 

nie jestem dla niego wartościowy. Czas spędzony z dzieckiem pozwala też 

na wychowywanie go. Nic tak bowiem nie oddziałuje na córkę i syna jak 

zachowanie ich ojca21. Wykłady, pouczenia, moralizatorstwo na temat 

zasad postępowania, zachowania, moralności nie mają większego 

znaczenia. Dla dziecka liczy się przede wszystkim osobisty przykład ojca 

– jego zachowanie na co dzień i zgodność pomiędzy tym co robi i mówi.  

                                                
21 http://strefamamy.pl/wychowanie/rola-ojca-w-wychowaniu-dziecka/ - strona 
dostępna w dniu 20.03.2010. 


