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Wstęp
Rodzina to miejsce, które jest początkiem nowego życia.
Początkiem poznawania świata, kultury, relacji społecznych, wartości,
norm, tradycji, zwyczajów, ról społecznych, savoir vivre’u.
To w rodzinie poznajemy, co znaczy być mężczyzną i kobietą.
To rodzina pozwala nam zdobywać kompetencje niezbędne do
dorosłego życia.
Rodzina jest miejscem, w którym dzielimy się swoimi sukcesami,
szukamy oparcia w momentach trudnych, a w doświadczeniu
rodziców i przodków szukamy swojej drogi.
Wszystkie wielkie kultury dbają o rodzinę. Powszechna, ogólnoludzka
mądrość dba o ten skarb, obudowując go normami i instytucjami,
które chronią rodzinę i pomagają jej się rozwijać.
Bez bezpiecznej, trwałej i silnej rodziny społeczności giną.
Wiedzieli o tym zaborcy, kolonizatorzy i totalitaryści; niszcząc to, co
tradycyjne, uderzali przede wszystkim w rodziny, dzieląc je, osłabiając
i osłabiając podwaliny ich biologicznego bytu.
Karol Marks i Fryderyk Engels w rodzinach upatrywali główne źródło
sprzeciwu dla ich nie tyle nowatorskich, co zbrodniczych idei.
Ich ideowi spadkobiercy wciąż podejmują walkę by rodziny niszczyć i
osłabiać, atomizując społeczności, pozbawiając ich swojego
dziedzictwa.
Fundacja Mamy i Taty podejmuje walkę o rodzinę. Naszym celem jest
wzbudzenie społecznej aktywności na rzecz rodziny, zainspirowanie
instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych na rzecz
ochrony, odnowy i wzmocnienia tego wielkiego i podstawowego
dziedzictwa kulturowo-społecznego jakim jest rodzina.
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W niniejszym dokumencie przedstawiamy:
•

•

najważniejsze wnioski z najnowszych badań dotyczących
rozwodów, przeprowadzonych dla nas przez prof. Dominikę
Maison, Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego
nasze refleksje bazujące na siedmioletnim doświadczeniu badań
nt. rodzin, prowadzonych na zlecenie Fundacji Mamy i Taty, jak i
doświadczeń innych krajów, które uznały, iż niezależnie od
panującego w świecie idei neomarksizmu, a może wbrew
niemu, należy zawalczyć o trwałe i stabilne rodziny.

Nie rościmy sobie prawa do posiadania wiedzy absolutnej i
niekwestionowalnej w sprawach rodzinnych, jednak mamy nadzieję
na życzliwe spojrzenie Państwa na niniejszy dokument i podjęcie
wspólnego, niezależnego od barw partyjnych i wyznawanego
światopoglądu działania na rzecz Odbudowy Rodziny w Polsce.
Zachęcamy do podpisania petycji na rzecz wprowadzenia myślenia
rodzinocentrycznego („Family Mainstreaming”) dostępnej na stronie
www.sor.mamaitata.org.pl
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DZIĘKUJEMY!
Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się
do powstania tego raportu.
Poniższe badania i analizy powstały dzięki wsparciu
prywatnych
darczyńców. Bardzo
dziękujemy
za
dotychczasową pomoc. Jeśli ten dokument jak i inne nasze
raporty, reklamy społeczne i aktywności uważacie Państwo
za wartościowe, prosimy o pomoc finansową. Istnieją ̨ trzy
sposoby, w jaki można to zrobić.́

1. Za pomocą ̨ płatności internetowych DotPay.pl poprzez
stronę ̨ internetową Fundacji:
http://www.mamaitata.org.pl/pomoz
2. Bezpośrednia wpłata na rachunek bankowy Fundacji w
Alior Bank:
40 2490 0005 0000 4520 3441 2862
oraz dla wpłat z zagranicy
SWIFT/BIC: ALBPPLPW
IBAN: PL40249000050000452034412862
3. Przekazanie 1% podatku: Fundacja Mamy i Taty
KRS 0000 356 995
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Rozwód 2.0
Podsumowanie wyników badań
dotyczących rozwodów
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Rys historyczno-kulturowy
Małżeństwo i rodzina jako powszechnik społeczny
Małżeństwo i rodzina są ̨ tak samo wysoko cenione w zupełnie
różnych kulturach ze wszystkich stron świata. Rodzina jest
podstawową komórką społeczną, zapewniającą stabilność ́ i
bezpieczeństwo.
Chociaż ̇ niektóre kultury przyzwalają ̨ na rozwód, jest on
zawsze traktowany jako bardzo poważna decyzja, nad którą
należy się ̨ zastanowić ́ i nie podejmować ́ jej lekkomyślnie.

Małżeństwo w kulturze rzymskiej
Do II r. n.e. w Rzymie istniały 3 formy małżeństwa:
• Confarreatio – dostępna według dominującej opinii tylko
dla patrycjuszy, odbywała się w obecności kapłanów i
dziesięciu świadków, a jej kulminacyjnym punktem było
ofiarowanie Jowiszowi chleba orkiszowego. Forma ta
przetrwała najdłużej, ze względu na to, że pewne funkcje
kapłańskie mogli pełnić tylko urodzeni z małżeństw, w
których matka weszła pod władzę męża przez
confarreatio
• Coemptio – fikcyjna sprzedaż – ojciec ”oddawał” córkę
mężowi
• Usus – rok współżycia pozwalał na uzyskanie praw
przysługujących małżeństwom
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Za czasów cesarstwa małżeństwo było poprzedzone
zaręczynami, zawieranymi wobec świadków. Narzeczona
otrzymywała pierścień, który zakładała na serdeczny palec
lewej ręki jako symbol powagi związku oraz miłości.
Panowało dosyć luźne podejście do małżeństwa –
„matrimonia debent esse libera" (małżeństwa powinny być
wolne) i zarówno mąż, jak i żona mogli swobodnie wystąpić o
rozwód.
Pomimo coraz liczniejszych obwarowań prawnych i wysiłków
cesarzy, aby temu przeciwdziałać, liczba rozwodów w epoce
cesarstwa rosła.

Małżeństwo w średniowieczu
• W średniowiecznej Europie małżeństwo było
regulowane przez prawo kanoniczne i uznawane za
ważne jeśli obie strony wyraziły wolę wzięcia drugiej
strony za odpowiednio męża lub żonę
• W kościele prawosławnym błogosławieństwo ślubne
stało się obowiązkiem w IX wieku
• Od XIII w., po Soborze Laterańskim IV, całą
chrześcijańską Europę zaczęły obowiązywać zasady
kanonicznego prawa małżeńskiego
• Małżeństwo było uważane za sakramentalny związek
kobiety i mężczyzny, ustanowiony przez Boga
o W związku z tym rozwód jako taki nie istniał;
możliwe było jedynie stwierdzenie istniejącej
nieważności małżeństwa
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Sekularyzacja Europy – reformacja
• Po reformacji i powstaniu kolejnych odłamów
protestantyzmu w Europie małżeństwo zacząło być
postrzegane jako cywilny kontrakt pomiędzy
małżonkami, możliwy do rozwiązania przez świeckie
sądy – „divortium a vinculo matrimonii”.
• Marcin Luter zadeklarował, że małżeństwo jest „sprawą
ziemską (...), która przynależy do sfery państwowej”.
Podobny pogląd głosił także Jan Kalwin.
• W XVII w. purytanie angielscy uchwalili ustawę
parlamentarną stwierdzającą, że małżeństwo nie jest
sakramentem.
• Reformatorzy protestanccy nie wierzyli w
nierozerwalność małżeństwa.
• John Milton w „Doktrynie i dyscyplinie rozwodów” z
1634 r. zalecał, by rozwodzić się bez angażowania
Kościoła czy Państwa; uważał, że małżeństwo jest
kwestią dopasowania współmałżonków i tam, gdzie
brakuje miłości wzajemnej, jest ono pozorem i musi
zostać rozwiązane.
• Rozwody były przyznawane, jednak były na tyle
skomplikowane i kosztowne, że tylko niewielu mogło z
tej procedury skorzystać – koszt rozwodu równał się
rocznej pensji urzędnika średniego szczebla.
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Małżeństwo w judaizmie
• Ślub w kulturze żydowskiej jest zarówno przeżyciem
religijnym, jak i uregulowaniem prawnym.
• Małżeństwo jest „zjednoczeniem dusz”; rozwód jest
przywróceniem ich do stanu pierwotnego.
• Rozwód jest ważny tylko po przekazaniu przez męża listu
rozwodowego (get) żonie, w obecności świadków.
• Bez get, niezależnie od tego, jaką ilością dokumentów
cywilnych para dysponuje, w świetle prawa żydowskiego
nadal jest w pełni małżeństwem.
• Rozwód jest przywilejem męża; jeśli z powództwem
występuje żona, orzeczenie jest ważne dopiero w chwili
wydania listu rozwodowego przez męża;
• Jeśli żona nie wyraża zgody na rozwód, decyduje Bejt Din
(sąd rabinacki), jeśli zaś mąż nie wyraża zgody na
rozwód, Bejt Din może użyć wszelkich dostępnych
środków, by na niego wpłynąć

Małżeństwo w islamie
• Małżeństwo w islamie jest zalecane, a w niektórych
przypadkach nakazane.
• Jest religijnym obowiązkiem i ma stanowić zarówno
zabezpieczenie moralności, jak i podstawę społeczności.
• Aby małżeństwo było ważne, musi zaistnieć zgoda obu
stron.
• Islam uznaje konieczność rozwodu w uzasadnionych
okolicznościach; jeśli w małżeństwie harmonia jest
nieosiągalna, rozwód jest zalecany.
10

Fundacja Mamy i Taty: Strategia Odbudowy Rodziny

• Rozwód może być przeprowadzony przez mężczyznę,
jednak w niektórych przypadkach może wystąpić o niego
kobieta.
• Mahomet nauczał, że "Żadna dozwolona rzecz nie jest
bardziej znienawidzona przez Allaha od rozwodu”.
• Przy przeprowadzaniu rozwodu obowiązkowy jest okres
oczekiwania, w trakcie którego mąż może zmienić
decyzję i przyjąć żonę z powrotem.

Małżeństwo w kulturach Wschodu
• Buddyzm
o Dla buddystów małżeństwo jest stanem radości.
o W relacji istotne są dobroć, współczucie i wzajemna
uwaga.
o Buddyści zobowiązują się do uczciwości i wierności
małżeńskiej.
• Sikhizm
o Cel małżeństwa – złączenie dwóch dusz w jedno.
o Potępia się uleganie instynktom, które prowadzi do
naruszenia wierności małżeńskiej.
• Hinduizm
o Małżeństwo to sakramentalny związek mający
boskie błogosławieństwo.
o Jest nierozerwalne.
o Od współmałżonków oczekuje się wierności i
wzajemnego wsparcia.
o Małżeństwo jest ogólnie zorientowane na
posiadanie dzieci, a szczególnie synów.
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Rozwód w Polsce
• Przed Reformacją zjawisko rozwodu prawie w ogóle nie
istniało; po Reformacji – w zasadzie również było
ograniczone tylko do elit, i to szczególnych przypadków.
• Na mocy Kodeksu Napoleona z 1804 r., obowiązującego
w utworzonym w 1807 r. Księstwie Warszawskim,
małżeństwo zostało w pełni zlaicyzowane; traktowane
jako umowa cywilna; rozwód był dopuszczalny jako
forma jego rozwiązania.
• Po upadku Księstwa Warszawskiego w Królestwie
Polskim rozpoczęto zmiany w prawodawstwie,
szczególnie w części dotyczącej małżeństwa, niezgodnej
z dawną polską tradycją.
• Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. prawo
małżeńskie w Polsce było dosyć zróżnicowane, w
zależności od tego, w jakim zaborze pozostawał
wcześniej dany region. Obowiązywały cztery systemy:
o Laicki – w dawnym zaborze pruskim
§ Małżeństwo jako instytucja państwowa;
rozwód dostępny dla wszystkich niezależnie od
wyznania
o Mieszany – w dawnym zaborze austriackim:
§ Małżeństwo zawierane w kościele/wyznaniu i
podlegające jego jurysdykcji;
§ Rozwód możliwy w zależności od wyznania:
• Protestanci – tak
• Katolicy – nie; rozwiązanie małżeństwa
dopuszczalne w wypadku stwierdzenia
jego nieważności przez Kościół.
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• Prawosławni – możliwe w zależności od
okoliczności.
• Wyznaniowy – w dawnym zaborze rosyjskim.
• Fakultatywne małżeństwa cywilne na Spiszu i Orawie.
• 1.01.1946 r. możliwość rozwodu została wprowadzona
w całym kraju

Akceptacja rozwodu w Polsce obecnie
W Polsce zdecydowani zwolennicy rozwodów stanowią grupę
dwukrotnie większą liczebnie niż ich zagorzali przeciwnicy.
Obecnie jedynie co ósmy ankietowany (13%, od 2008 roku
spadek o 2 punkty) twierdzi, iż bezwzględnie nie aprobuje
rozwodów, co czwarty zaś (26%, wzrost o 6 punktów)
wychodzi z założenia, że jeśli oboje małżonkowie zdecydują
się na rozwiązanie swojego małżeństwa na drodze
postępowania sądowego, nie powinni mieć ku temu żadnych
przeszkód.1

1

Źródło: http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_036_13.PDF
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Małżeństwa i rozwody w kulturze
popularnej – filmy, seriale

1. „Rozwód”
Serial opowiada historię Frances i Roberta, małżeństwa
przechodzącego przez długi i trudny rozwód.
Rozwód jest pokazany w dość negatywnym świetle, jako coś
bardzo niszczącego dla człowieka. Z drugiej strony jednak
wydaje się nie mieć za bardzo wpływu na dzieci pary, a raczej
na ich samych. Poprzez odcinki przechodzimy po kolei przez
kolejne etapy ich batalii rozwodowej.
2. „Plac Zbawiciela”
Film oparty na faktach. Opowiada historię małżeństwa, Beaty
i Bartka, którzy właśnie mają się wprowadzić do swojego
pierwszego własnego mieszkania. Przedtem, aby zaoszczędzić
trochę pieniędzy, wprowadzają się do matki Bartka. Nagle
okazuje się, że deweloper zbankrutował i mieszkanie
14
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przepadło razem z pieniędzmi. Począwszy od tego, poprzez
kłótnie między teściową a synową, przeradzające się w lawinę
awantur, relacje w rodzinie się psują. Oprócz tego mąż wdaje
się w romans z siostrą przyjaciółki Beaty i żąda rozwodu.
Kobieta, doprowadzona do ostateczności, dochodzi do
momentu, w którym próbuje popełnić poważne przestępstwo
- zabić siebie i dzieci.
Film ukazuje powolny rozkład związku, jaki powoduje psucie
się i brak relacji między małżonkami, będące podłożem dla
rozwodu.
3. Claire i Frank Underwood – „House of Cards”
Niewiele dobrego można się po nich spodziewać. Jednak, jak
napisała autorka pewnego artykułu internetowego, „mam
wrażenie, że są najlepszym małżeństwem w telewizji”. Ich
związek oparty jest na wzajemnym bezgranicznym zaufaniu.
Zostawiają sobie nawzajem w małżeństwie przestrzeń na
rozwój, potrafią sobie nawzajem wybaczyć, rozumieją, że nie
są idealni. Wiedzą, że to, co czyni ich silnymi, to fakt, że są i
działają razem.
4. „Kocha, lubi, szanuje”
Film opowiada historię Cala, którego zdradziła żona, i teraz
żąda rozwodu. Widzimy powoli rozpadające się całe
dotychczasowe życie Cala, i destrukcyjny wpływ, jaki ma na
jego dzieci, a szczególnie nastoletniego syna, decyzja
rodziców o rozwodzie. Syn zaczyna źle zachowywać się w
szkole, przestaje w ogóle wierzyć, że istnieje coś takiego jak
miłość; uważa, że to puste słowa. Cal podejmuje jednak
decyzję o tym, żeby walczyć o swoją żonę, którą nazywa
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swoją „bratnią duszą”, czym przywraca synowi wiarę w miłość
i jej sens.
5. Julia i Paul Child - „Julie i Julia”
Film nie skupia się w ogóle na małżeństwie Julii i Paula (wątek
przewodni filmu jest przecież zupełnie inny), a jednak
pokazuje w piękny sposób wsparcie, jakie małżonkowie
okazują sobie nawzajem i jak potrafią przezwyciężyć różne
góry i doliny pojawiające się w ich związku.
7. Carl i Ellie Fredricksen – „Odlot”
Poruszająco, pięknie sportretowane, choć w bardzo zwarty
sposób, małżeństwo wyrosłe z głębokiej przyjaźni, potrafiące
poradzić sobie z różnymi życiowymi wyzwaniami i trudnymi
momentami. Są ze sobą na dobre i na złe, do końca życia i
dłużej.

Utarte schematy – oswajanie rozwodu?
Kultura popularna, przedstawiając związki, bardzo często
podąża jedną z kilku utartych ścieżek. Rzadko zdarza się
pozytywne przedstawienie pary. Najczęściej występują
poniższe lub bardzo zbliżone opcje:
• Rozwiedzione małżeństwo spotyka się ponownie po
jakimś czasie od rozwodu; dawne uczucie odżywa i
schodzą się z powrotem na dłużej („The Parent Trap”,
„Crazy, Stupid, Love”) lub na krócej („It’s complicated”)
• On lub ona po rozwodzie/w trakcie, spotyka kogoś, z kim
najpierw się zaprzyjaźnia. Relacja przebiega bardzo
przyjemnie, po czym następuje nagły zwrot akcji, po
16
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którym wszystko się znów wali i wydaje się, że będzie
jeszcze gorzej niż było wcześniej. Na szczęście następnie
dzieje się coś równie niespodziewanego i wszystko wraca
do normy, a bohaterowie żyją długo i szczęśliwie
(”Notting Hill”, „When Harry met Sally”, „Along came
Polly”)
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Rozwody – wnioski z badań
Cele badania i metodologia - Maison and Partners
GŁÓWNY CEL MODUŁU ILOŚCIOWEGO:
Diagnoza postrzegania rozwodów (przyczyny,
konsekwencje, emocje, itp.) przez społeczeństwo
polskie.
METODA:
CAWI (Computer Assisted Web Interview) na
panelu badawczym Ariadna w ramach
cotygodniowego sondażu Detektor Opinii (badanie
typu omnibus) Ogólnopolska reprezentatywna
próba Polaków 18+ N=1000
CZAS REALIZACJI:
10-15 marca 2017 r.
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Rozwód – postrzeganie

Skutki dla rozwiedzionych
Rozwód nie jest obojętny dla samych małżonków. Jest
wyraźnym przejawem braku sukcesu w tak ważnej
sprawie, w którą zainwestowali część swojego życia, a
potwierdzili słowem i przyrzeczeniem. Rozwód to nie
tylko poczucie klęski, ale również trwałe konsekwencje
w sferze psychologicznej i zdrowotnej oraz brak
pewności jutra.
• Wpływ rozwodu na stan zdrowia
o Osoby rozwiedzione w porównaniu z osobami
pozostającymi w związkach małżeńskich gorzej
oceniają swój stan zdrowia. Zależność ́ ta dotyczy
zarówno kobiet jak i mężczyzn.
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Samoocena stanu
zdrowia

Stan cywilny
Rozwiedziony/a (%)

Zamężna/żonaty (%)

Bardzo dobre

7,5

14,3

Raczej dobre

51,1

57,0

Raczej złe

28,2

20,7

Bardzo złe

10,6

6,5

Nie wiem

2,6

1,5

Razem

100

100

Źródło: Paweł Rydzewski, Socjologiczne analizy rozwodów. Aspekty teoretyczne, empiryczne, metodologiczne,
Wydawnictwo WSPA, Lublin 2010, s. 77.

• Wpływ rozwodu na stan psychiczny
o Osoby rozwiedzione w porównaniu z osobami
pozostającymi w związkach małżeńskich gorzej
oceniają swój stan zdrowia. Zależność ta dotyczy
zarówno kobiet jak i mężczyzn.
Poczucie szczęścia z
obecnego życia

Stan cywilny
Rozwiedziony/a (%)

Zamężna/żonaty (%)

Bardzo szczęśliwy(a)

5,3

24,0

Raczej szczęśliwy(a)

51,5

64,0

Niezbyt szczęśliwy(a)

32,6

9,8

Nieszczęśliwy(a)

6,6

1,0

Trudno powiedzieć

4,0

1,2

Razem

100

100

Źródło: Paweł Rydzewski, Socjologiczne analizy rozwodów. Aspekty teoretyczne, empiryczne, metodologiczne,
Wydawnictwo WSPA, Lublin 2010, s. 85

.
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Rozwód – zmiana w relacjach z otoczeniem

Każdą rodzinę otacza krąg ludzi – krewni, przyjaciele, znajomi,
z którymi utrzymuje ona relacje społeczne. Rozwód nie tylko
kończy relację między dwojgiem ludzi, ale także często zrywa
wieloletnie więzi w ich gronie znajomych, bliskich.

Wpływ rozwodu na dziecko
Nawet spokojnie i kulturalnie przeprowadzony rozwód jest
trudnym przeżyciem dla dziecka, ponieważ znany mu dotąd
świat ulega rozpadowi. Wspomnienia tego okresu dzieciństwa
nadal wywołują żywe emocje u respondentów, choć minęło
wiele lat i teraz sami pozakładali już rodziny i mają dzieci.
Rozwód rodziców ma wielorakie konsekwencje dla dziecka,
na kilku poziomach:
1. Przeżywanych emocji:
o Poczucie bezradności – dziecko ma poczucie braku
wpływu na swoją sytuację
o Lęk i niepewność, związane z przyszłością
o Wstyd przed rówieśnikami
o Smutek, zagubienie.
21
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2. Społecznym
o Wycofanie – dziecko jest skoncentrowane na swoich
przeżyciach, poradzeniu sobie z kryzysową sytuacją,
przez co brakuje mu siły, energii do zaangażowania w
inne dziedziny życia.
o Osamotnienie, izolacja – dziecko samo wycofuje się z
kontaktów, ale może być też mniej atrakcyjne dla
rówieśników – może zachowywać się agresywnie, nie
poświęca innym uwagi, mniej chętnie mówi o sobie,
nie może zaprosić ich do siebie do domu. W efekcie
inni się od niego odsuwają.
3. Psychologicznym – rozwód może mieć też dalekosiężne
konsekwencje dla funkcjonowania w dalszym życiu:
o Poczucie odrzucenia – szczególnie, gdy jedno z
rodziców usuwa się z jego życia
o Obniżenie poczucia własnej wartości
o Problemy z nawiązywaniem relacji.
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Rozwód z perspektywy dziecka – cytaty
„Dochodziło z kuchni, jak się kłócą, nie wszystko taki dzieciak
rozumiał, ale było wiadomo, że nic dobrego w dłuższej
perspektywie z tego nie wyjdzie.” (mężczyzna 46 lat,
rozwiedzeni rodzice)
„Strasznie się wstydziłam, że jestem dzieckiem rozwodników i
ukrywałam to. W dzieciństwie byłam bardzo zestresowana i
wycofana, mająca bardzo mało przyjaciół.” (kobieta, 27 lat,
rozwiedzeni rodzice)
„Czułam się gorsza, bo nie było go na co dzień , miałam go
tylko od święta. Ukrywałam to, kręciłam przed koleżankami,
bo wiedziałam, że przez to jestem gorsza.” (kobieta, 49 lat,
rozwiedzeni rodzice)
„Nie byłam na niego zła, tylko czułam się taka zdradzona
mocno, taka nieważna, niekochana. Przedtem czułam się
jakaś taka szczęśliwsza, a potem już czułam się gorsza.”
(kobieta, 49 lat, rozwiedzeni rodzice)
„Ten brak poczucia wartości…Przez lata go budowałam,
nawet chodziłam na taki kurs budowania własnej wartości.”
(kobieta, 49 lat, rozwiedzeni rodzice)
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Istotna rola ojca w życiu dzieci
Wyniki istotnej części badań dotyczących wpływu matki i
wpływu ojca na rozwój dziecka w wyraźny sposób wskazują
na szczególnie duże znaczenie roli ojca. W przypadku tych
konkretnych przedsięwzięć badawczych rola ojca okazywała
się istotniejsza od roli matki:
• Problemy z nauką i przemocą ̨ rówieśniczą nastolatków
zdarzają ̨ się ̨ częściej w rodzinach, gdzie w dzieciństwie
brakowało bliskości lub akceptacji ojca (Chen i inni,
2000; Forehand and Nousiainen, 1993).
• Mężczyźni, którzy mieli w dzieciństwie dobrą relację z
ojcem lepiej radzą ̨ sobie z sytuacjami problemowymi i
stresem w dorosłości (Mallers, M., 2010).
• Zaburzenia osobowości i zaburzenia jedzenia zdarzają ̨ się ̨
częściej wśród kobiet, które czuły się ̨ odrzucane przez
ojców (Dominy i inni, 2000; Rohner and Brothers, 1999).
• Poczucie szczęścia, satysfakcji życiowej oraz niski poziom
lęku i depresji u młodych dorosłych wiąże się z silną
więzią z ojcem (Amato, 1994).
Kluczowa rola ojca i relacji z ojcem we wspieraniu zdrowego
rozwoju dzieci i młodzieży oraz zapobieganiu zachowaniom
ryzykownym i problemowym obejmuje szereg ważnych
obszarów życia i ma przełożenie na funkcjonowanie dzieci
zarówno w dzieciństwie, jak i w życiu dorosłym.
W szczególności ojciec pomaga dzieciom w budowaniu
poczucia własnej wartości, zdrowej tożsamości płciowej
synów i córek, przygotowuje dzieci do respektowania norm
społecznych, uczy radzenia sobie z trudnościami i
24
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wyzwaniami życia. Swoim wpływem ojciec chroni dzieci przed
podejmowaniem zachowań ryzykownych i zaburzeniami
psychicznymi, a także przed popadaniem w konflikt z prawem
(Rohner & Veneziano, 2001).
Inwestycja w ojcostwo to także ogromne oszczędności
finansowe dla państwa wynikające z ograniczenia skali
problemów dzieci i młodzieży oraz skali kosztownych
konsekwencji problemów zdrowotnych, a także zachowań
ryzykownych i przestępczych młodych ludzi, w których
wychowaniu zabrakło aktywnego, życzliwego i umiejętnego
zaangażowania ojca.2

2

Źródło: http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/2415/plik/oe_211_.pdf
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Emocje związane z rozwodem

Jak się Panu/i wydaje, jakie emocje i odczucia zazwyczaj towarzyszą
rozwodowi? Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi.
N=1033, wszyscy badani
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Emocje związane z rozwodem – cytaty
„Ona bardzo to przeżyła. Pani w szkole kiedyś zapytała,
dlaczego jest taka smutna, ona wstała i przy całej klasie
powiedziała, że jej rodzice się rozwodzą. Myślę, że czuła się
nastygmatyzowana, gorsza.” (mężczyzna, 44 lata, po
rozwodzie)
„Ja widzę po moim dziecku, że on cierpi. Nawet znajomi
mówią, że kiedyś był taki pogodny, otwarty, a teraz jest taki
zamknięty.” (kobieta, 42 lata, po rozwodzie)
„Starszy syn pamięta, że tata mieszkał z nami i teraz widzę, że
są z nim problemy. Bardzo jest agresywny i widać, że tłamsi
coś w sobie, a potem wybucha.” (kobieta, 36 lat, po
rozwodzie)
„Miałam wrażenie, że trochę o mnie zapomnieli, bo tak się
pochłonęli tym rozwodem.” (kobieta, 27 lat, rozwiedzeni
rodzice)
„Mama dużo płakała, bardzo schudła, siostra miała duże
problemy – leżała, nie wstawała, nie szła do szkoły, płakała.
Chyba bałem się wtedy.” (mężczyzna, 45 lat, rozwiedzeni
rodzice)
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Co mogłoby pomóc?
• Mediacje, edukacja szkolna oraz terapia małżeńska są
postrzegane jako najbardziej skuteczne działania w celu
zmniejszenia liczby rozwodów w Polsce. Jednocześnie
analiza czynnikowa pokazuje, że działania o charakterze
bardziej „miękkim”, edukacyjnym mają więcej
zwolenników niż „twarde” rozwiązania prawne (choć
często rozróżnienie na „miękkie” i „twarde” dotyczy
głównie warstwy słownej: możliwość vs. obowiązek).
Możliwe, że jest to związane z tym, że Polacy z jednej
strony oczekują wsparcia od państwa, także w obszarze
życia rodzinnego, a z drugiej – obawiają się zbyt dużej
ingerencji władz w „ich prywatne życie”.
• W przypadku poważnych problemów w związku, Polacy
najchętniej skorzystaliby z terapii małżeńskiej (77%) oraz
mediacji (76%). Jednocześnie obserwuje się, że kobiety
są bardziej skłonne do podjęcia terapii (zarówno
małżeńskiej, jak i indywidualnej) niż mężczyźni, a także
najbardziej gotowe na ratowania związku (niezależnie od
sposobu) są osoby w wieku 35-44 lata (prawdopodobnie
w tej grupie temat rozwodów i kryzysów małżeńskich
jest najbardziej aktualny – młodsi albo jeszcze nie są w
stałym związku, albo jest on jeszcze „nowy”, a starsi albo
już się uporali z kryzysami, albo są po rozwodzie).
• Szacunek, umiejętność rozmowy (też o trudnych
sprawach) oraz miłość to 3 główne składniki recepty na
udane małżeństwo. Jednocześnie kobiety silniej
podkreślają wagę elementów związanych z komunikacją
28
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między małżonkami, natomiast mężczyźni częściej niż
kobiety wskazują na miłość, aspekt fizyczny związku,
posiadanie dzieci i wspólnej pasji.

Postrzeganie skuteczności działań systemowych i
edukacyjnych: czynniki
Na podstawie analizy czynnikowej obserwuje się, że
testowane pomysły na rozwiązania edukacyjne i systemowa
grupują się w 4 czynniki:
• Terapia, kurs, czyli: lepsze kursy przedmałżeńskie,
refundowana terapia, kursy rozwiązywania konfliktów
• Edukacja, kampanie społ., czyli: nauczanie w szkołach ,
kampanie społeczne, promowanie kultury rodzinnej w
mediach
• „Miękka” pomoc systemowa, czyli: mediacje, przywrócenie
instytucji separacji, możliwość wystąpienia o rozwód
dopiero po roku małżeństwa
• „Twarda” pomoc systemowa, czyli: obowiązkowa
separacja, okres na przemyślenie decyzji, obowiązkowe
świeckie kursy, korzyści i bonusy podatkowe
W przypadku „miękkiej” i „twardej” pomoc systemowej,
wydaje się, że nie tylko dotyczy to samych propozycji, ale
użytego języka (możliwość vs. obowiązek)
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Jak zapobiegać rozpadaniu się więzi małżeńskiej?
• 30% rozwodników ma poczucie, że przy wykazaniu dobrej
woli, chęci wysłuchania partnera lub pójścia na terapię
można było uratować ich związek. Co więcej, w percepcji
społecznej także jest przekonanie, że około 30% małżeństw
mogło się nie rozpaść.
• W przypadku osób „świeżo” po rozwodzie aż 28%
deklaruje, że zdecydowanie lub raczej żałują tej decyzji (co
sugeruje, że wydłużenie procedur rozwodowych, danie
czasu na „ochłonięcie”, może okazać się skuteczną drogą)
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Chęć podjęcia kroków w celu ratowania związku w
zależności od płci i wieku
Gdyby w Pana/i związku pojawiły się poważne problemy, grożące rozwodem, to
na ile był(a)by Pan/i skłonny podjąć poniższe kroki w celu ratowania związku:
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Podsumowanie wyników

• Rozwód jest zjawiskiem wieloaspektowym, a jego
przyczyn należy szukać ́ znacznie wcześniej, zanim nastąpi
ostateczny kryzys.
o Często brak świadomości powodów rozstania,
bagatelizowanie pierwszych sygnałów (np.
problemy z codzienną komunikacją,
nierozwiązywane konflikty).
• To problemy i kryzysy małżeńskie stanowią ̨ społeczne
tabu, a nie sam rozwód.
o Rzadkie rozmowy z rodziną czy znajomymi o
kryzysach w swoim małżeństwie, izolowanie od nich
dzieci. Konsekwencja – brak transferu wiedzy i
doświadczeń́ związanych ze sposobami radzenia
sobie z problemami i błędami, których należy
unikać.́
• Choć ́ małżonkowie często mają świadomość,́ że nad
związkiem trzeba pracować,́ nie wiedzą, na czym ta
praca polega i brakuje im do tego odpowiednich
umiejętności.
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Ø Edukacja w zakresie komunikacji i rozwiazywania
problemów natury osobistej czy relacji międzyludzkich jest
niewystarczająca (zazwyczaj taka edukacja pojawia się ̨ w
kontekście zawodowym: np. kursy negocjacji biznesowych
lub komunikacji z klientem).
Ø Niska świadomość ́ możliwości skorzystania z pomocy
zewnętrznej w tym zakresie, metod jej udzielania oraz
wiedza o miejscach, do których można się ̨ po nią ̨ zwrócić ́ à
pomoc dociera do osób jej potrzebujących sporadycznie, za
późno, lub nie dociera wcale.
Ø Potrzeba wsparcia systemowego. Polacy oczekują ̨ działań́
w celu zmniejszenia liczby rozwodów w Polsce, zarówno o
charakterze edukacyjnym (uczenie umiejętności
rozwiązywania konfliktów pomiędzy partnerami), jak i
prawnym (mediacje, refundowana terapia, przywrócenie
instytucji separacji).
Ø Istnieje społeczna świadomość ́ dużej powszechności
rozwodów. Według Polaków rozwody to zjawisko coraz
bardziej powszechne w Polsce.
71% Polaków przyznaje, że w ich najbliższym otoczeniu są ̨
osoby rozwiedzione; 17% z nich rozwiodło się,̨ a 16% osób
deklaruje, że pochodzi z rozbitej rodziny.
Ø Duża wiara w miłość ́ na całe życie, choć ́ nie za wszelką
cenę.̨ Większość ́ Polaków jest zdania, że związek na całe
życie jest możliwy i postrzegają ̨ rozwód jako porażkę ̨ i wirus
trawiący społeczeństwo, a także widzą negatywne
konsekwencje rozwodu, szczególnie w kontekście dzieci
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rozwodników.
Jednocześnie istnieje duże przyzwolenie społeczne na
rozwód w momencie, gdy małżonkom „się ̨ nie układa”.
Ø Rozwód rodziców, niezależnie od jego przebiegu, jest
trudnym doświadczeniem dla dziecka, gdyż ̇ jego
dotychczasowy świat ulega rozpadowi. Jednocześnie, im
bardziej rodzice włączają ̨ dziecko w proces, tłumacząc
zaistniałą sytuację, dając przestrzeń́ do wyrażenia swoich
emocji, tym mniejsze są ̨ negatywne konsekwencje rozwodu
dla przyszłego funkcjonowania dziecka.
Ø Odmienne postrzeganie rozwodów w oczach kobiet i
mężczyzn. Kobiety rzadziej przypisują ̨ sobie winnę za
rozwód, jednak są ̨ bardziej skłonne podjąć ́ kroki w celu
ratowania związku. Mężczyźni silniej odbierają ̨ rozwód w
kategoriach porażki życiowej, ale są ̨ mniej otwarci na formy
pomocy.
Ø Około 1/3 małżeństw można uratować!́ Choć ́ osoby, które
się rozwiodły, rzadko przyznają,̨ że żałują ̨ tej decyzji, to 30%
ma poczucie, że można było coś zrobić,́ aby nie doszło do
rozpadu małżeństwa.
W percepcji wszystkich Polaków także średnio 30%
rozwiedzionych małżeństw mogło uniknąć ́ tego kroku.

34

Fundacja Mamy i Taty: Strategia Odbudowy Rodziny

SOR – Strategia Odbudowy Rodziny
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Potrzeba odbudowy rodziny
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Rozwiązanie: Family Mainstreaming
• Rozpatrywanie każdego aktu prawnego nie tylko pod
kątem skutków ekonomicznych, ale także pod kątem ich
wpływu na rodzinę ̨
• Reorientacja polityki państwa na budowanie silnych i
trwałych rodzin
• Oddzielenie polityki pro-rodzinnej od polityki socjalnej
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Family Mainstreaming – cele:
1. Ograniczenie liczby rozwodów o 30% do 45 tysięcy
2. Zachęty do zawierania małżeństw
3. Budowanie pozytywnej kultury pro-rodzinnej
4. Zatrzymanie emigracji

Promocja małżeństwa i rodziny
Rodzina znajduje się pod silną presją:
• Środowisk uważających małżeństwo i rodzinę składającą się z
mamy/taty/dzieci za przeżytek i formę instytucji opresyjnej
• Należy spodziewać się kontynuacji nacisków na kulturowe
kształtowanie młodzieży w stronę wyboru alternatywnych
rozwiązań instytucjonalnych (jednorazowe relacje, konkubinaty,
patchwork, związki jednopłciowe) à w konsekwencji nastąpi:
zniekształcenie seksualności dojrzewających młodych osób,
zinternalizowanie norm nakierowanych wyłącznie na
indywidualną przyjemność, wprowadzenie jako normy
ryzykownych zachowań seksualnych (np. częste zmiany
partnerów)
Proponujemy:
• Promowanie małżeństwa i rodziny, wspieranie organizacji
pozarządowych o charakterze pro- rodzinnym
• Kampanie społeczne na rzecz rodziny
• Zachęty dla firm, aby w kampaniach komercyjnych pokazywały
rodziny z 2-3 dzieci
• Wycofanie się z deklaracji dotyczących wspierania na forum
międzynarodowym postulatów środowisk neomarksistowskich
postulujących wdrażanie programu tzw. gender
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Proponowane kierunki zmian
Rząd:
1. Zdrowie:
a. Polityka zdrowia prokreacyjnego: zachęty do abstynencji
seksualnej dzieci i młodzieży oraz zachowania wierności
b. Wspieranie wcześniejszego zawierania małżeństw à
optymalnego z uwagi na biologiczne posiadanie dzieci oraz
perspektywę posiadania więcej niż jednego dziecka
c. Tworzenie lub współpraca z siecią poradni
psychologicznych wspierających zwłaszcza młode
małżeństwa oraz rodziny przeżywające trudności
(konflikty, zagrożone ciąże itp.)
2. Edukacja:
a. Lektury à nakierowane na prezentowanie pozytywnych
wzorców rodzinnych, ojcowskich i macierzyńskich;
kształtowanie odpowiedzialności za siebie i najbliższe
otoczenie
b. Nauka rozwiązywania konfliktów, budowania relacji,
nauczania komunikacji interpersonalnej, zwłaszcza w
kontekście wyrażania swoich emocji, potrzeb, więzi
międzyludzkich
c. Kształtowanie kultury skierowanej na poszanowanie życia,
wartości więzi rodzinnych, odpowiedzialności za siebie i
najbliższe otoczenie
3. Polityka społeczna/ finanse:
a. Ulgi podatkowe dla trwałych małżeństw à wprowadzenie
zniżek podatkowych uzależnionych od stażu małżeńskiego,
np. w przypadku podatku od nieruchomości
b. Wspólne rozliczenia podatkowe rodziny à uwzględnianie
w rozliczeniu podatkowym rodziców i wychowywanych
przez nich dzieci
c. Prawo wyborcze dzieci cedowane na rodziców à
upodmiotowienie dzieci i młodzieży
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d. Wspieranie budownictwa, zwłaszcza domów
jednorodzinnych – bardziej perspektywicznych rozwiązań
z punktu widzenia tworzenia dużych rodzin
4. Sądownictwo:
a. Obowiązkowe mediacje mające na celu ograniczenie
pochopnych rozwodów
b. Bezpłatne terapie małżeńskie dla rodzin zagrożonych
rozwodem
c. Obowiązkowe świeckie kursy przedmałżeńskie dla par
planujących małżeństwo cywilne: przedstawienie praw i
obowiązków związanych z małżeństwem, sposobów
rozwiązywania konfliktów, budowania udanych interakcji
międzyludzkich
d. Prezentowanie skonfliktowanym parom potencjalnych
skutków rozwodu dla ich dzieci
e. „Urealnienie” rozpraw rozwodowych z uwagi na koszty i
czas.
f. Wspieranie opieki naprzemiennej mającej na celu kontakt
dziecka z każdym z rodziców

NGO’s:
1. Kościół i związki wyznaniowe:
a. Mocniejsze akcentowanie wartości rodziny i wierności.
„Towarzyszenie” rodzinom, zwłaszcza w pierwszych latach
związku.
b. Poprawa kursów przedmałżeńskich – dostosowanie ich do
wyzwań i wymogów dzisiejszego świata, zwrócenie uwagi
na dynamikę związku, wyzwania związane z pojawieniem
się dzieci
2. Harcerstwo:
a. Promowanie harcerstwa i wartości z nim związanych.
b. Nauka odpowiedzialności za innych, wierności
3. Sport:
a. Zachęty do uczestnictwa młodzieży w klubach sportowych
b. Nauka odpowiedzialności za siebie i innych
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4. Duszpasterstwo młodzieży:
a. Większy wysiłek w angażowanie dzieci i młodzieży
b. Budowanie ideału miłości małżeńskiej: wierność,
odpowiedzialność
c. Wspieranie młodych w okresie narzeczeństwa i
pierwszych latach małżeństwa
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Podsumowanie
Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązania staną się początkiem
dyskusji o tym, jak realnie wzmocnić rodziny w Polsce.
Powyższe dane są jedynie wyborem części posiadanych przez nas
danych i wyników.
Mamy świadomość, że uzdrowienie kondycji rodzin zajmie 20-25 lat.
Prace musimy rozpocząć już dzisiaj. Zadanie to jest ponad kadencyjne
i ponad partyjne.
W interesie Państwa Polskiego, samorządów lokalnych, firm
rodzinnych i dużego biznesu leży to, aby poprawić sytuację
demograficzną w Polsce, wzmocnić rodziny, ograniczyć negatywne
zjawiska związane z dekonstrukcją rodzin i atomizacją społeczną.
Silne rodziny są ważną częścią społeczeństwa obywatelskiego.
Zachęcamy odbiorców tego dokumentu do dyskusji i przesyłania
uwag.

Kontakt
Fundacja Mamy i Taty
Ul. Patriotów 110 p.316
04-844 Warszawa
e-mail: biuro@mamaitata.org.pl
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www.sor.mamaitata.org.pl
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