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KONCEPCJA EKOLOGII LUDZKIEJ WEDŁUG JANA PAWŁA II 
 
Twórcze odczytywanie nauczania bł. Jana Pawła II w kontekście współczesnych 

wyzwań kultury i nauki jest stale ważnym i inspirującym zadaniem. Możemy z odwagą 

pytać, jaką rolę w rozwiązaniu współczesnych dylematów może pełnić myśl Jana Pawła 

II? jak jej treści mogą wpływać na tworzenie nowej, integralnej idei przewodniej we 

współczesnych dylematach cywilizacyjnych? oraz jak będą one funkcjonować w 

kontakcie z innymi wielkimi koncepcjami budowania ładu społecznego? 

 

1. Papieska metodologia refleksji nad relacją człowieka i przyrody 

 

Wyzwania i pytania jakie przed nami stawia świat sprawiają, że warto raz jeszcze  

“zanurzyć się” w nauczanie Jana Pawła II i szukać tam wskazówek czy inspiracji. 

Uzasadnień dla tego typu badań jest wiele. Może to być chęć analizy relacji człowieka i 

przyrody w perspektywie filozoficznej i teologicznej czy poszukiwanie płaszczyzn 

harmonijnego zbliżenia tematów nauk przyrodniczych, filozofii i religii1. 

Wprawdzie problematyka ekologiczna nie należy do głównych wątków refleksji 

Jana Pawła II i wśród licznych jego wypowiedzi można wskazać tylko kilka tekstów 

jednoznacznie poświęconych sprawom środowiska naturalnego, jednakże kwestia 

ekologiczna często pojawia się w kontekście innych wątków papieskiego nauczania: w 

jego analizach sytuacji człowieka, współczesnej cywilizacji i kierunków jej rozwoju, w 

katechezie o stworzeniu czy rozważaniach o relacji pomiędzy nauką i wiarą. Można 

powiedzieć, iż w ciągu 27 lat pontyfikatu przybrała ona postać dojrzałej, całościowej 

koncepcji określanej jako ecologia humana czyli papieskiej koncepcji ekologii ludzkiej2.  

Materiał do refleksji nad zagadnieniami ekologii ludzkiej obejmuje tematykę 

interdyscyplinarną, z pogranicza nauk przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych, 

                                                 
1 W artykule zastosowano nastepujące skróty: 
CA  - Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus z 1 maja 1991 r. 
EV  - Jan Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae z 25 marca 1995 r. 
FC - Jan Paweł II,  Adhortacja Familiaris consortio z 22 listopada 1981 r. 
GS  - Paweł VI, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 7 grudnia 
1965 r. 
RH  - Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis z 4 marca 1979 r. 
SrS  - Jan Paweł II,  Encyklika Sollicitudo rei socialis z 30 grudnia 1987 r. 
2 Szersze analizy problematyki ekologicznej w nauczaniu Kościoła zob: Jaromi S., (2004), Ecologia humana 
– chrześcijańska odpowiedź na kryzys ekologiczny, Kraków: Wydawnictwo Bratni Zew; Jaromi S., Olszewski 
M. (2010), Eco-book o Eko-Bogu, Kraków: Wydawnictwo Salwator. 
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często wkraczając także w dziedzinę etyki a nawet nauk teologicznych. Odwołuje się też 

do dyscyplin empirycznych, takich jak: ekologia, biologia ewolucyjna, demografia, 

politologia, a także do nauk prawnych i ekonomicznych. Nie traktuję go jednak jako 

algebraicznej sumy owych treści, lecz jako względnie zwarty system poglądów, który 

przyjmuje postać oryginalnego projektu koncepcyjnego; projektu, dla którego materiał z 

rozległego spektrum zagadnień ekologicznych jest zawsze selekcjonowany przez tematy 

nauczania papieskiego.  

W budowaniu konstrukcji moich tez towarzyszyły mi, zauważone u Jana Pawła II, 

pewne idee przewodnie, jak: a) dążenie do przezwyciężania fragmentarycznych ujęć 

proponowanych przez poszczególne dyscypliny i specjalizacje na rzecz całościowych 

wizji; b) przekonanie, że dziś nie daje się powiedzieć niczego sensownego o przyrodzie 

bez odwołania się do nauk przyrodniczych; c) ale też nowe pytania formułowane w 

kontakcie z odkryciami naukowymi prowadzą do kolejnych istotnych zagadnień.  

 

2. Troska o środowisko życia 

 

Właściwa perspektywa traktowania przez Jana Pawła II spraw środowiska 

została przedstawiona przez niego m.in. w ośrodku ONZ w Nairobi, gdy jasno 

powiedział: „Kościół katolicki rozważa kwestię troski o naturalne środowisko z punktu 

widzenia osoby ludzkiej”3. Już obszerny dokument kościelny na ten temat Raport Stolicy 

Apostolskiej nt. ochrony środowiska naturalnego człowieka dla sztokholmskiej konferencji 

Narodów Zjednoczonych z 1972 r. uznawał człowieka „centralnym punktem odniesienia 

ekologii”4. Zaś Paweł VI w swym liście przesłanym na tę konferencję wraz z 

wymienionym raportem pisał: „człowiek jest pierwszym i największym bogactwem 

Ziemi”5. Dlatego to – kontynuujemy myśl Jana Pawła II z Nairobi – każdy program 

ekologiczny musi w pełni respektować godność tych wszystkich, na których życie 

mógłby wywrzeć wpływ. Na problemy związane z naturalnym środowiskiem człowieka 

należy patrzeć poprzez pryzmat żywych ludzi, ich rodzin, uznawanych przez nich 

wartości, ich unikalnego społecznego i kulturowego dziedzictwa6.  

Zasadność takiego ustawienia sprawy jest niewątpliwa. Potwierdza ją szereg 

przykładów. O licznych konsekwencjach braku szacunku dla tej zasady w krajach 

Trzeciego Świata, polegających na kopiowaniu w nich modeli społeczno-kulturowych i 

ekonomiczno-technologicznych z krajów wysoko rozwiniętych, pisze francuski 

ekonomista, doradca gospodarczy w wielu krajach i prezes Comité Catholique contre la 

Faim et pour le Développement (CCFD – Katolicki Komitet do Walki z Głodem i na Rzecz 

                                                 
3 Jan Paweł II (1985), Przemówienie w ośrodku ONZ ds. ochrony środowiska (UNEP) oraz ds. osiedli 
ludzkich (INCHS) 18.08.1985 r., L’Osservatore Romano – wyd. polskie, numer nadzwyczajny II (71), s. 12n. 
4 Stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec ochrony środowiska naturalnego człowieka (raport dla 
konferencji ONZ o ochronie środowiska odbytej w Sztokhol-mie w dniach 5-17.06.1972 r.) (1973 , s. 77). 
5 Paweł VI, List do sekretarza generalnego konferencji Narodów Zjednoczonych o ochronie środowiska w 
Sztokholmie 1.06.1972 r., Chrześcijanin w świecie, 1973 nr 2(22), s. 70. 
6 Jan Paweł II, Przemówienie w ośrodku ONZ ds. ochrony środowiska (UNEP), dz. cyt. 
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Rozwoju) Gabriel Marc w swej autobiograficznej książce pt. Rozwój potrzebuje 

wykonawców. O początkach swej pracy w Afryce mówi: „... uważaliśmy za rzecz słuszną 

narzucenie nieco szybszego tempa i wyrwanie Afrykańczyków z tego, co uważaliśmy za 

lenistwo i ignorancję. Zlekceważyliśmy ostrzeżenie kilku humanistów, w większości 

chrześcijańskich, którzy woleliby, żeby wychodzić od człowieka, a nie od teorii, ich głosy 

rychło przestały się liczyć. Zapomnieliśmy tylko o jednym: o realnym istnieniu i 

regeneracyjnych zdolnościach kultur oraz sile ich desperackiego oporu wobec szoku 

przemysłowego” (Marc, 1988, s. 101n). Dodatkową ilustracją mogą być masowe 

protesty ludzi wobec różnych inwestycji preferowanych przez rządy i instytucje 

międzynarodowe, jak na przykład przeciw budowie zapór wodnych, elektrowni 

jądrowych czy przeciw wycinaniu lasów tropikalnych. 

Czas już – woła Jan Paweł II – by człowiek stworzony na obraz Boga, ponownie 

stał się panem oraz celem nauki i techniki po to, ażeby dzieło jego ducha i rąk nie 

pochłonęło jego samego i świata, który go otacza7. Już czas pokonać jedną z 

największych słabości współczesnej cywilizacji: niewłaściwą wizję człowieka8. Już czas 

realizować „jedyne naturalne i nieuchronne przeznaczenie człowieka” – tzn. aby w pełni 

był człowiekiem i to gotowym do spotkania z innymi ludźmi, aby wspólnie realizować 

projekt humanizacji świata9. Czas już także przełamać wszelkie przeszkody, jakie 

znajdują się na drodze ulepszenia środowiska i poprawy warunków życia całej ludzkiej 

społeczności10. Sytuacja świata współczesnego, obecny stan środowiska naturalnego 

domagają się rozwiązań odważnych i twórczych, ale przede wszystkim zgodnych z 

autentyczną godnością człowieka (RH 16). Realizacja tych postulatów to właśnie 

papieska „ekologia ludzka”.  

 

3. W stronę nowej etyki ziemi 

 

Widząc ambiwalentny charakter współczesnego świata, Jan Paweł II dostrzega 

zarówno świata jak i cienie. Mówiąc o złowrogich skutkach przemocy i nienawiści, 

Papież wśród jej przyczyn wymienia m.in. niesprawiedliwy podział zasobów ziemi, 

handel bronią i narkotykami oraz „zasiew śmierci, jaki dokonuje się przez bezmyślne 

naruszenie równowagi ekologicznej” (EV 10).  

Zaś kreśląc znaki pozytywne zwraca uwagę m.in. na wszelkie „gesty gościnności, 

poświęcenia i bezinteresownej troski”, które kładą głębokie fundamenty owej 

„cywilizacji miłości i życia”, bez której egzystencja osób i społeczeństw traci swój 

najbardziej ludzki sens (EV 27). W tej samej, pozytywnej perspektywie Jan Paweł II 

                                                 
7 Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli świata nauki i sztuki w Wiedniu 12.09.1983 r., 
L’Osserwatore Romano,  1983 nr 9(45), s. 14. 
8 Jan Paweł II, Orędzie do CELAM w Puebla 28.01.1979 r., w: Jan Paweł II, Nauczanie społeczne, t. 2, 1978-
1979, Warszawa 1982, s. 237. 
9 Jan Paweł II, Przemówieniedo młodzieży we Florencji 19.10.1986 r., OR 1986 11-12(85-86), s. 7. 
10 Jan Paweł II, Przemówienie w ośrodku ONZ ds. ochrony środowiska (UNEP), dz. cyt. 
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widzi „nową wrażliwość” przeciwną wojnie jako metodzie rozwiązywania konfliktów, 

czy karze śmierci jako narzędziu „uprawnionej obrony” (EV 27)11. Z zadowoleniem wita 

też Ojciec Święty „wzrost zainteresowania jakością życia oraz ekologią”, a także 

ożywienie refleksji etycznej wokół życia, w tym powstanie i rozwój bioetyki. Jego 

encyklika Evangelium vitae – w opinii niektórych badaczy – wyznacza nowy paradygmat 

ujmowania zagadnień bioetycznych i jest chrześcijańską kontrpropozycją, wobec 

ekocentrycznej bioetyki laickiej12.  

W modelu bioetyki Jana Pawła II życie jest pierwszym podmiotem refleksji 

etycznej i podstawową wartością etyczną powierzoną nam przez Boga jako 

‘rzeczywistość święta’. Zastosowanie metod eksperymentalno-empirycznych nie 

wystarcza zatem do wyjaśnienia istoty życia ludzkiego, gdyż nie jest ono ‘produktem’ 

laboratorium naukowego, ale jest ‘darem’, rzeczywistością zastaną przez lekarza, 

biologa, pacjenta. Bioetyka ta ma charakter holistyczny, zarówno jeśli chodzi o 

rozumienie człowieka, jak i ludzkiej moralności; dotyczy wszystkich aspektów etyki 

ekologicznej i etyki medycznej ujmowanych łącznie jako ‘ekologia ludzka’(EV 42)13. 

To ujęcie przejawia swój charakter pedagogiczny i formacyjny, bowiem jego 

celem jest wychowywanie człowieka do akceptacji stylu życia promującego pełną 

ekologię ludzką (Chomik, 1995, s. 97-108). Charakterystyczne jest, że ‘ekologia ludzka’ 

w ujęciu Jana Pawła II integralnie łączy się z kwestią ekologiczną (tj. „ochroną 

naturalnych ‘habitatów’ różnych gatunków i form życia” (EV 42; CA 38) oraz kwestią 

społeczną ochrony życia ludzkiego. Silny akcent jest przy tym położony na rodzinę, jako 

pierwszą i podstawową komórkę „ekologii ludzkiej”, gdzie następuje pierwszy etap 

tworzenia i rozwijania więzi społecznych i odniesień do świata przyrody. Środowisko 

rodziny, które ze swej natury powinno być „sanktuarium życia”, „miejscem, w którym 

życie, dar Boga, może w sposób właściwy być przyjęte i chronione przed licznymi 

atakami, na które jest wystawione, może też rozwijać się zgodnie z wymogami 

prawdziwego ludzkiego wzrostu” (CA 39; EV 11, 59, 92)14, samo w sobie wymaga 

szczególnej opieki. 

"Ekologię rodziny" promował w swych pracach Włodzimierz Fijałkowski (2001), 

postulując tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi osoby zwłaszcza w zakresie 

prokreacji. Integralnie i podmiotowo traktowana ludzka płciowość jest ważną częścią 

środowiska wewnętrznego osoby ludzkiej – twierdził wybitny lekarz - i jako taka 

domaga się działań zgodnych z prawami natury oraz ochrony przed dewastacją. 

Traktując kwestię szeroko i wieloaspektowo powiemy, że środowisko naturalne i 

otoczenie społeczne są spójnie ze sobą powiązane; biosfera nie jest czymś poza 

socjosferą a kultura współkonstytuuje przyrodę. Każda próba alienacji człowieka wobec 

                                                 
11Problem kary śmierci w kontekście encykliki Evangelium vitae, w: J. Brusiło (red.), Evangelium vitae – 
dobra nowina o życiu ludzkim, Kraków 1995, s. 97-129. 
12 Zob. G. Russo, L’enciclica Evangelium vitae e metodi della bioetica, Russo Bioetica, s. 367-378;  za: 
Otowicz (1998, s. 75).  
13Analizy metaprzedmiotowe szeroko prezentuje R. Otowicz, Etyka życia, dz. cyt., s. 13-146.  
14 Omówienie zagadnienia: Gubała (1995,  s. 69-81). 
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przyrody jest w konsekwencji działaniem przeciw kulturze życia, ale też wszelkie próby 

ochrony przyrody muszą obejmować ów kontekst społeczny. Także wszelkie koncepcje 

rozwoju społecznego nie mogą pomijać orientacji ‘środowiskowej’ i odpowiedzialności 

za świat przyrody, w który wpisana jest ludzka egzystencja. Rozwój więc musi być stały, 

trwały, zrównoważony, musi obejmować czynnik społeczny, ekonomiczny oraz 

ekologiczny i środowiskowy. Taka sieć powiązań (retynizacja) obejmuje całokształt 

życia biologicznego oraz sprzyja kulturze i ochronie wszelkiego życia.  

 

4. Odpowiedzialność za cały kosmos 

 

Wśród pozytywnych znaków współczesności Jan paweł II odnotowuje również 

rosnącą świadomość „potrzeby poszanowania integralności i rytmów natury” (SrS 26) 

oraz wzywa do poszanowania „bytów tworzących widzialną naturę”, tj. kosmosu, który 

wyróżnia się pewnym porządkiem. Argumenty za uszanowaniem owego kosmicznego 

porządku – według Jana Pawła II – wynikają z lepszego uświadomienia sobie, że nie 

można bezkarnie używać różnego rodzaju bytów, żyjących czy nieożywionych 

(składników naturalnych, roślin, zwierząt) w sposób dowolny. Przeciwnie, należy – po 

pierwsze – brać pod uwagę „naturę każdego bytu” oraz – po drugie – „ich wzajemne 

powiązanie w uporządkowany system” (SrS 34). 

Jan Paweł II w kontekście omawianego problemu nawiązuje do tezy z konstytucji 

soborowej Gaudium et spes głoszącej, że „wszystkie rzeczy... mają własną trwałość, 

prawdziwość, dobroć i równocześnie własne prawa i porządek, które człowiek winien 

uszanować” (GS 36.). Źródłem kryzysu ekologicznego jest arbitralne i w rezultacie 

szkodliwe używanie stworzeń, naruszanie ich praw i naturalnego porządku, bez 

uszanowania „immanentnej celowości dzieła stworzenia”15. Dlatego to, w owym 

powszechnym dążeniu do ładu w kosmosie - konkluduje Jan Paweł II – człowiek musi 

nauczyć się szanować naturę, ochraniać ją i ulepszać, zapobiegać i ograniczać skutki tak 

zwanych katastrof naturalnych16. 

Teza o wzajemnym powiązaniu w uporządkowany system żyjących czy 

nieożywionych składników przyrody wyraża racjonalną koncepcję opartą na 

systemowej wizji świata i jest zbieżna z myśleniem ekologicznym (Zięba, 1998, s. 68-75). 

W opinii Papieża ład, porządek, jedność są cechami kosmosu, a więc nie tylko biosfery, 

ale całego wszechświata. Odnoszone są zatem nie tylko do konkretnych struktur 

materialnych, ale przede wszystkim do tego, co jest dynamiczną, ewoluującą, 

uniwersalną rzeczywistością nazywaną wszechświatem. 

                                                 
15 Jan Paweł II, Katecheza z 2.04.1986 r., w: Jan Paweł II, Wierzę w Boga  Ojca Stworzyciela, Cittá del 
Vaticano 1987, s. 255. 
16 Apel w sprawie Sahelu w Ouagadougou 10.05.1980 r., w: Jan Paweł II, Nauczanie społeczne, t. 3, 1980, 
Warszawa 1986, s. 393.  
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Dążenie do owego wyżej zarysowanego porządku kosmicznego nie może być 

oderwane od poszanowania wymogów moralnych. Jan Paweł II kładzie bardzo duży 

nacisk na ścisły związek rozwoju współczesnej cywilizacji oraz proporcjonalnego 

rozwoju moralności i etyki (RH 15; SrS 34.36)17. To normy moralne stoją na straży 

ochrony życia w świecie i jest konieczne, aby im było podporządkowane wdrażanie 

różnych zdobyczy nauki18. Ład moralny w stosunkach między człowiekiem i przyrodą 

został ustanowiony „od początku” przez samego Stwórcę, a wyrażony został w sposób 

symboliczny w zakazie spożywania „owocu drzewa” (por. Rdz 2, 16-17) (SrS 34). Zatem, 

jak wynika z tych analiz, papieska wizja egzystencji człowieka w świecie stworzeń 

domaga się, aby ten, który jest „jedynym na świecie stworzeniem, którego Bóg chciał dla 

niego samego” (GS 24), uszanował, ochraniał i ulepszał ład kosmiczny i moralny w 

całym, dostępnym sobie świecie. 

Ignorowanie tych prawd oraz niechęć do respektowania całości praw przyrody 

prowadzą do degradacji i śmierci. Niestety, dopiero sytuacja kryzysu ekologicznego i 

jego następstwa w postaci chorób i przedwczesnych zgonów uświadomiły nam 

złożoność sytuacji. Instrumentalne i koniunkturalne podejście do przyrody 

spowodowało zerwanie harmonii w świecie i zatracenie sieci powiązań; w tym przede 

wszystkim zagubienie obrazu Ziemi, jako Bożego daru i matki karmicielki. Obraz 

przyrody, w którym jest miejsce na dostrzeżenie jej wartości, inspiruje nową 

odpowiedzialność i solidarność, ułatwiającą odbudowanie właściwych relacji pomiędzy 

ludźmi a przyrodą19.   

 

5. Koncepcja ecologia humana  

 

Widzimy zatem, że koncepcja ecologia humana rozszerza zbiór zagadnień w 

rozległej dziedzinie kontaktów człowieka z przyrodą, stanowiąc harmonijne zespolenie 

teorii przyrodniczych i społecznych z zagadnieniami humanistyki i kultury oraz 

centralną dla teizmu chrześcijańskiego tezą o roli Stwórcy kierującego procesami 

ewolucji świata. Centralne zagadnienie filozoficznej debaty o statusie ecologiae humanae 

stanowią konkretne kwestie dotyczące egzystencji człowieka, a więc ten fragment 

przyrody, którym sami jesteśmy. Kryzys ekologiczny pokazał, że człowiek nie tylko 

niewłaściwie ujmuje świat, lecz również wykazuje brak wiedzy o sobie samym i swych 

relacjach z przyrodą, o tym kim jest jako człowiek, jaka jest jego świadomość i system 

wartości.  

Główną osią integracji jest właściwa wizja życia, które manifestuje się zarówno w 

wymiarze biologicznym, jak i kulturowym, etycznym i religijnym. W ecologia humana 

                                                 
17 Jan Paweł II, Przemówieniedo Europejskiego Towarzystwa Fizycznego 30.03.1979 r., w: Nauczanie 
społeczne, t. 2, dz. cyt., s. 101. 
18 Por. Przemówieniedo Europejskiego Towarzystwa Fizycznego 30.03.1979 r., dz. cyt., s. 101. 
19 Praktyczny sposób realizacji tych zamierzeń jest przedmiotem interdyscyplinarnych dyskusji 
przyrodników, filozofów, teologów, prawników, ekonomistów i działaczy ekologicznych. Por. Grzegorczyk, 
Perzanowska, Kijas (2002). 
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życie w ogóle oraz życie i zdrowie człowieka ujmowane są jako wartości najwyższe, ale 

nie absolutne. Naczelną normą jest godność osoby ludzkiej. Środowisko społeczno-

przyrodnicze jest natomiast traktowane jako wartość podstawowa i dobro wspólne. 

Istotnym celem w działaniach prośrodowiskowych jest podnoszenie jakości ludzkiego 

życia i to zarówno w wymiarze materialnym, jak i duchowym i intelektualnym. 

Dążeniom tym powinny towarzyszyć takie wartości, jak odpowiedzialność, solidarność, 

sprawiedliwość, umiarkowanie i powściągliwość, pokój, wolność, prawda, miłość. Mają 

one charakter uniwersalny; są ponadczasowe i ponadkulturowe. Stanowią fundament 

tożsamości i podmiotowości człowieka oraz oparcie dla jego dążeń i postępowania. Ich 

respektowanie powinno eliminować konflikty pomiędzy człowiekiem a światem 

przyrody a także pomiędzy ludźmi, bowiem brak ładu międzynarodowego i wojna 

stanowią jedne z najpoważniejszych katastrof ekologicznych. 

Obecna w papieskiej koncepcji perspektywa ekologiczna ukazuje ścisłe związki 

człowieka z przyrodą. Realistyczny opis miejsca i roli człowieka w biosferze opiera się 

na uznaniu, że zarówno człowiek, jak i przyroda, stanowią rzeczywistości autonomiczne, 

ale wzajemnie wielorako powiązane. Przyroda w dynamiczny sposób kształtuje 

człowieka i jednocześnie podlega jego wpływom. Człowiek wie, że nie może 

funkcjonować niezależnie od innych gatunków, ale również przestrzega zasad 

funkcjonowania biosfery i odpowiedzialnie dba o dobro przyrody. Wymaga to 

przestrzegania wielu zasad fizycznych, chemicznych, biologicznych i ekologicznych, zaś 

działanie przeciwne grozi degradacją życia. 

 Podsumowując, można powiedzieć, że szeroko rozumiana ecologia humana 

stanowi ważną dziedzinę krytycznej refleksji nad statusem wiedzy ekologicznej oraz 

naukowe uzasadnienie projektowanych działań społecznych. Obejmując rozległy i 

różnorodny tematycznie obszar problemowy, integruje różne aspekty badań 

przyrodniczych, społeczno-humanistycznych oraz filozoficzno-teologicznych i jest 

wartościową propozycją w tworzeniu nowej społeczno-ekonomiczno-kulturowej 

podstawy dla funkcjonowania świata. Proponuje również nowe ujęcie relacji człowiek – 

przyroda, które pozwala przezwyciężyć zaistniały kryzys ekologiczny oraz 

odpowiedzialnie i harmonijnie kształtować świat, w którym żyjemy razem z wszystkimi 

zwierzętami i roślinami.  
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ZNACZENIE PRAWA NATURALNEGO W NASZYM ŻYCIU 
 

 

Pojęcie „naturalność” ma dla większości ludzi wydźwięk pozytywny i 

sympatyczny, podczas gdy pojęcie „prawo naturalne” w odniesieniu do człowieka budzi 

dość często zdziwienie, a nawet niechęć i opór. Przyczyną jest prawdopodobnie to, iż 

kojarzy się ono człowiekowi z zależnością od natury, której czuje się panem, oraz, że dla 

niektórych pojęcie to nie jest jasne. Jednak prawo naturalne ludzkiej natury jest naszym 

dobrem i drogą do szczęścia, co będzie dalej omówione.  

Co rozumiemy pod słowem: natura? Nawet filozofia ma na to słowo dwa 

zasadnicze ujęcia, mianowicie: - natura, jako obiektywna rzeczywistość, wszechświat, 

przyroda, oraz: - natura, jako istota każdego istniejącego bytu, czyli to, czym dany byt 

jest. Bytem jest każdy przedmiot i każda istota żyjąca. 

Każdy byt żyjący pragnie osiągnąć pełnię tych możliwości rozwojowych, które 

posiada. Zwierzęta kierują się głównie wrodzonymi instynktami, a celem ich życia jest 

osiągnięcie pełni rozwoju fizycznego, toteż ich prawem są ich instynkty. Natomiast 

celem życia człowieka jest osiągnięcie nie tylko pełni rozwoju fizycznego, ale jeszcze 

bardziej pełni rozwoju umysłowego i duchowego.  

W naukach filozoficznych i dotyczących etyki określenie „prawo naturalne” 

odnosi się do człowieka, który posiada rozum, wolną wolę, samoświadomość, potrafi 

opanowywać się i jest za swoje postępowanie odpowiedzialny – jest osobą. 

 

Najważniejszą i podstawową zasadą prawa naturalnego jest: 

czyń dobro i unikaj zła. 

 

Do ważnych aspektów prawa naturalnego należą: 

- szacunek dla życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci; 

- szacunek dla drugiego człowieka; 

- małżeństwo i rodzina; 

- płeć i seksualność;  

 

Będzie to omówione dokładniej w dalszej części opracowania. 

 



 ISSN 2082-7067 2(10)2012 KWARTALNIK NAUKOWY  

 

1. Przymioty prawa naturalnego 

 

Prawo naturalne ma trzy ważne przymioty: 

Powszechność. Prawo naturalne zakorzenione jest w każdym człowieku od 

początku jego istnienia, toteż prawu naturalnemu poddani są wszyscy ludzie bez 

wyjątku i każdy człowiek zobowiązany jest do jego przestrzegania. Katechizm Kościoła 

Katolickiego stwierdza: „Prawo naturalne, obecne w sercu każdego człowieka (…), jest 

uniwersalne w swoich przepisach i jego władza rozciąga się na wszystkich ludzi. Wyraża 

ono godność osoby i określa podstawę jej fundamentalnych praw i obowiązków” (KKK, nr 

1956). 

 

Niezmienność. Cecha ta bywa coraz częściej kwestionowana w związku z 

historycznością i różnorodnością kultur. Jednak, jak to podkreślał Ojciec św. Jan Paweł 

II, - „w naturze człowieka istnieje coś, co przekracza kultury i staje się jego właściwą miarą 

i warunkiem jego godności”. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: „Prawo naturalne 

jako takie jest niezmienne i trwałe pośród zmian historycznych; istnieje wśród 

zmieniających się poglądów i obyczajów oraz wspiera ich postęp. Nie można go zniszczyć 

ani wyrwać z serca człowieka”. 

 

Poznawalność. Rozum ludzki zdolny jest rozpoznać i zrozumieć prawo naturalne, 

czyli prawa swojej natury, ponieważ człowiek potrafi zastanawiać się nad sobą samym i 

wnikać w swoją osobowość. Prawa te powinny być uwzględniane i stosowane przez 

wszystkich ludzi, zwłaszcza, że podstawową zasadą prawa naturalnego jest – jak wyżej 

powiedziano: „czynić dobro i unikać zła”. Św. Paweł pisze w Liście do Rzymian: „Bo gdy 

poganie, którzy prawa nie mają, idąc za naturą czynią to, co Prawo nakazuje – chociaż 

Prawa nie mają – sami dla siebie są Prawem. Wykazują oni, że treść Prawa wypisana jest 

w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na 

przemian ich oskarżające lub uniewinniające” (Rz 2, 14-15). Ze słów tych wynika, że 

wszystkich ludzi trzeba uważać za zdolnych do życia moralnego zgodnego z sumieniem, 

także nie znających Objawienia Bożego, czyli, że jest to prawda ogólnoludzka. 

 

Istnieje również prawo stanowione, uchwalane przez rządy społeczeństw. Prawo 

stanowione dotyczy życia w społeczeństwie, określa np. zasady ruchu drogowego, 

organizację szkolnictwa, urzędów, wysokość podatków, karalność za przestępstwa i 

wiele innych spraw. Natomiast prawo naturalne pozostaje poza gestią państwa, to 

znaczy, że państwo nie może ograniczać ani zmieniać naturalnych praw człowieka. 

Ojciec św. Jan Paweł II – być może największy w XX. wieku obrońca prawa 

naturalnego i wynikających zeń praw człowieka – zwrócił się do członków Kongregacji 

Nauki Wiary w Watykanie w roku 2004 następująco: „Kolejnym ważnym i aktualnym 

zagadnieniem, na które chciałbym zwrócić waszą uwagę, jest moralne prawo naturalne. 
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(…) Na fundamentach tego prawa można stworzyć platformę wspólnych wartości, na 

podstawie których można rozwijać konstruktywny dialog z wszystkimi ludźmi dobrej woli, 

a szerzej ze społeczeństwem świeckim (…); zachęcam was zatem do podjęcia stosownych 

inicjatyw, które przyczynią się do konstruktywnej odnowy nauczania na temat moralnego 

prawa naturalnego oraz do szukania zbieżności poglądów z przedstawicielami innych 

wyznań, religii i kultur”. (06. 02. 2004). W tekście tym warto zwrócić uwagę na 

wyrażenie Ojca św. Jana Pawła II, że prawo naturalne jest podstawą wspólnych wartości.  

W encyklice „Veritatis splendor” Papież napisał: „Ponieważ (…) prawo naturalne 

wyraża godność ludzkiej osoby i kładzie podwaliny jej fundamentalnych praw i 

obowiązków, jego nakazy mają znaczenie uniwersalne, jest ono zatem wiążące dla 

wszystkich ludzi” (Jan Paweł II, enc. Veritatis splendor, 51). 

Również Ojciec św. Benedykt XVI wypowiada się na temat prawa naturalnego, 

np.: „Człowiek jest podmiotem praw jeszcze przed ustanowieniem jakiejkolwiek 

konstytucji. Wszystkie prawa stanowione powinny więc dostosowywać się właśnie do tych 

wrodzonych praw ludzkiej osoby”. (Z przemówienia do uczestników Międzynarodowego 

Kongresu na temat prawa naturalnego, Rzym, 12. 02. 2007). 

Tak więc prawo naturalne nie jest człowiekowi nadane ani przez państwo, ani 

przez jakąkolwiek inną władzę społeczną. Każdy człowiek rodzi się wyposażony od 

początku swego życia we wszystkie moralne prawa naturalne i wnosi je ze sobą do 

społeczeństwa jako jego członek. Prawo naturalne powinno więc być podstawą i zachętą 

dla władz politycznych, aby szerzyły dobro wspólne i przyznawały każdej osobie 

należne jej prawa. 

Niestety obecnie relatywizm opanowuje świat, mówi się nawet o „dyktaturze 

relatywizmu”. W relatywizmie wszystko wolno, co sprawia człowiekowi przyjemność; 

nie obowiązuje „wolność od”, ale „wolność do”, czyli wolność jest źle rozumiana, 

ponieważ nie ma wolności bez odpowiedzialności. Relatywizm uznaje, że nie ma jednej 

prawdy, ale że prawd jest wiele i wymyśla je człowiek zgodnie ze swymi zachciankami. 

Słowa Ojca św. Benedykta XVI: „Relatywizm nie uznaje niczego za pewnik, a jedynym 

miernikiem ustanawiania jest własne „ja” i jego zachcianki”. (Osserv. Rom. 19. 04. 2005). 

Słowa Ojca św. Jana Pawła II: „Żaden człowiek nie jest absolutem i żadna forma ludzkiego 

samostanowienia nie może być ustanawianiem praw czy zasad bytu, ale musi być ich 

wnikliwym, wiernym i przez to samo pokornym – odczytywaniem i realizacją”. (Z 

przemówienia do uczestników dwóch kongresów na temat odpowiedzialnego 

rodzicielstwa, Rzym 08. 06. 1984, Oss. Rom. Nr 7/1984). Tak więc nie wszystko, co jest 

wykonalne z naukowego czy technicznego punktu widzenia, jest jednocześnie 

dopuszczalne moralnie. Ludzki rozum nie jest najwyższą normą dobra i zła i nie 

wszystko, co wymyśli, jest dobre. 

Zdajemy sobie sprawę, że żadne prawo nie może powstać samo z siebie, lecz 

każde jest dziełem rozumu, wobec czego każde prawo musi mieć swego rozumnego 

prawodawcę. Ludzkie prawo naturalne – jak mówiliśmy – jest prawem pierwotnym, 
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niepisanym, jest każdemu z nas wrodzone, jest wyryte w duszy każdego człowieka 

przychodzącego na świat, toteż nie może ono pochodzić z rozumu ludzkiego. Musi 

pochodzić od najwyższego Rozumu-Absolutu, od Mądrości Najwyższej, wiecznej, czyli 

od Boga-Stwórcy. Człowiek poznaje prawo naturalne, ale go nie tworzy. Katechizm 

Kościoła Katolickiego mówi, że „wyznacza ono człowiekowi drogi, zasady postępowania, 

które prowadzą do obiecanego szczęścia; zakazuje dróg do zła, które odwraca od Boga i 

Jego miłości” (KKK, 1950).Rolą człowieka jest odczytać Boży plan, wpisany w strukturę 

osoby ludzkiej, gdyż w wypełnianiu tego planu tkwi prawdziwe dobro człowieka, jego 

rodziny, całego społeczeństwa. 

 

2. Boże Objawienie a prawo naturalne 

 

Boże Objawienie potwierdziło i poszerzyło wpisane w nasz organizm prawo 

naturalne, które pochodzi z podobieństwa człowieka do Boga. Przez Mojżesza Pan Bóg 

dał ludziom Dekalog jako pomoc w odczytywaniu podstawowych wymagań moralnych. 

Dekalog zawiera główne przepisy prawa moralnego, które są wymaganiem, 

skierowanym przez Stwórcę nie tylko do ludzi wierzących, ale do każdego człowieka. 

Dekalog jest danym nam światłem poznania, co należy czynić, a czego unikać. Bóg nie 

wymaga w swych prawach niczego, co byłoby dla człowieka zbyt trudne i niewykonalne 

lub byłoby przeciwne jego naturze. Psalm 19. mówi: „Rozkazy Pana są słuszne, 

rozweselają serce, przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy”. Chiński mędrzec 

Konfucjusz, który żył ok. 500 lat przed Chrystusem, uczył: „To, co dane zostało przez 

Boga, nazywamy naturą ludzką. To, co jest w stanie przynieść spełnienie natury ludzkiej, 

nazywamy prawem moralnym. Kultywowanie prawa moralnego nazywamy kulturą”. 

Wszystko to potwierdził i mocno rozszerzył Jezus Chrystus poprzez swoje 

przyjście na świat, swoją naukę i przykład życia.  

Słowa Chrystusa:  

-„Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła” (J 3, 21). 

-„Ja jestem drogą i prawdą i życiem”(J 14, 6). 

-„Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą” (J 17, 17). 

A do faryzeuszy powiedział: „Obłudnicy (…), dlaczego sami z siebie nie 

rozróżniacie tego, co jest słuszne?” (Łk 12, 57). Wyrażenie Chrystusa: „sami z siebie” 

wskazuje, że rozum ludzki jest zdolny do poznania prawa naturalnego, czyli norm dobra 

i zła.  

 

Św. Paweł Apostoł pisze: 

 „Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie 

wszystko buduje” (1 Kor 10, 23). 

 „Miłość Boga rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który 

został nam dany” (Rz 5,5). „Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i 

sprawiedliwość i prawda” (Ef 5, 9). 



ECOLOGIA HUMANA 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 17 

Słowa św. Tomasza z Akwinu (żył 1226 – 1274): „Prawo naturalne jest niczym 

innym, jak światłem poznania złożonym w nas przez Boga; przez nie poznajemy, co należy 

czynić, a czego unikać” (Collationes in decem praeceptis, 10). 

Bardzo ważnym wyznacznikiem prawa naturalnego jest sumienie, o którym św. 

Paweł napisał, że „albo nas oskarża albo uniewinnia”. 

Ojciec św. Jan Paweł II w swej encyklice „Veritatis splendor” pisze: „Sumienie jest 

świadkiem jedynym: to co dokonuje się we wnętrzu osoby, jest zasłonięte przed oczyma 

jakiegokolwiek zewnętrznego obserwatora. Sumienie składa swoje świadectwo wyłącznie 

wobec samej osoby. Z kolei tylko ona sama zna własną odpowiedź na głos sumienia. (…) W 

rzeczywistości jest to dialog człowieka z Bogiem, Twórcą prawa. Sumienie jest więc 

świadectwem samego Boga, którego głos i sąd przenikają wnętrze człowieka aż do 

tajników jego duszy. Sumienie (…) jest miejscem, jest świętą przestrzenią, w której Bóg 

przemawia do człowieka. Sumienie nie jest sędzią nieomylnym, może zbłądzić, nie jest 

wolne od niebezpieczeństwa błędu, ale dużo zależy od tego, czy człowiek poszukuje prawdy 

i dobra”. (Veritatis splendor, 57-58, 62-63).  

 

Warto wspomnieć o procesie w Norymberdze, toczącym się po II wojnie 

światowej od 1945 r. do 1949 r., w którym sądzeni byli niemieccy naziści. W Niemczech 

w roku 1935 przyjęto ustawę „O ochronie i czystości krwi niemieckiej” i naziści 

tłumaczyli swoją działalność jako zgodną z prawem państwowym.  

Trybunał Norymberski uznał jednak postępowanie nazistów za zbrodnię 

przeciwko ludzkości i skazał ich na kary śmierci lub długoletnie więzienia. To znaczy, że 

osądził ich według powszechnie rozumianych norm dobra i zła, czyli zgodnie z prawem 

naturalnym. 

 

3. Problemy współczesnej cywilizacji związane z prawem naturalnym 

 

Oto najważniejsze problemy współczesnej cywilizacji, związane z moralnym 

prawem naturalnym, wpisanym przez Boga-Stwórcę w naturę człowieka i 

odczytywanym przez nasz rozum: 

 

Szacunek dla życia ludzkiego. Każdy człowiek odczuwa i rozumie życie jako 

wielkie dobro, zarówno dla siebie jak i dla drugiego. Prawda, iż życie człowieka trwa od 

momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, oparta jest na rozumie i potwierdzona 

przez naukę, toteż życia człowieka nie wolno niszczyć, trzeba je leczyć. Życie każdego 

człowieka jest udziałem w życiu samego Boga, jest więc ogromnym darem i wartością. 

Już Hipokrates 400 lat przed Chrystusem wprowadził przysięgę lekarską, że lekarzowi 

nie wolno niszczyć poczętego życia, od czego niestety obecnie odstąpiono. W wielu 

krajach wprowadza się prawo do stosowania aborcji i do korzystania z pigułki 

aborcyjnej Ru 468, także wśród młodzieży, a nawet rozdaje się ją dziewczętom bez 
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wiedzy rodziców, jak np. w Anglii. Również eutanazja sprzeciwia się szacunkowi dla 

życia ludzkiego. 

 

Małżeństwo z natury przeznaczone jest dla płodności oraz dla zjednoczenia 

kobiety i mężczyzny w miłości. To zjednoczenie we wzajemnej miłości ubogaca i 

uzupełnia ich nieco różne psychiki, co wyraził Bóg-Stwórca w słowach: „Nie jest dobrze, 

żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc” (Rdz 1, 18). 

W encyklice „Humanae vitae” czytamy: „Małżeństwo bowiem nie jest wynikiem 

jakiegoś przypadku lub owocem ewolucji ślepych sił przyrody; Bóg Stwórca ustanowił je 

mądrze i opatrznościowo w tym celu, aby urzeczywistniać w ludziach swój plan miłości” 

(Paweł VI, HV. 8). Małżeństwo pochodzi więc z mądrości i miłości Boga do ludzi i 

powinno być nierozerwalne, gdyż jest darem i przyjęciem daru osoby o wielkiej i 

niezbywalnej godności. Rozwód zaprzecza miłości, rani osobę osamotnioną, utrudnia i 

szkodzi wychowaniu dzieci. Chrystus potwierdził to słowami: „… Stwórca od początku 

stworzył ich jako mężczyznę i kobietę (…). Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się 

ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc 

Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 4-6), oraz: „Każdy, kto oddala swoją 

żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo; i kto oddaloną przez męża bierze za żonę, 

popełnia cudzołóstwo” (Łk 16, 18; por. Mt 5, 32, Mk 10,11). 

 

Współżycie małżeńskie. Stwórca wpisał w organizm kobiety okresy płodności i 

niepłodności, co jest wyrazem Jego planu i Jego woli wobec małżeństwa. Odpowiadają 

temu metody naturalnego planowania rodziny, zwane też metodami rozpoznawania 

płodności. Metoda naturalna nie jest trudna do nauczenia się i jest bardzo skuteczna. 

Wymaga codziennej samoobserwacji, która nie zajmuje więcej czasu niż poranne mycie 

zębów, budzi przy tym w kobiecie podziw dla mądrości i precyzji działania swego 

organizmu. Stosowanie metody naturalnej wpływa na pogłębienie miłości i więzi 

małżeńskiej, wzmacnia też dojrzałość osobową małżonków, co ma duże znaczenie, gdyż: 

„Im większy człowiek, tym większa jego miłość” (Leonardo da Vinci). 

Środki antykoncepcyjne, reklamowane przez firmy farmaceutyczne dla zysków 

finansowych, nie są lekami, lecz szkodzą zdrowiu zarówno fizycznemu jak i 

psychicznemu, szkodzą też więzi małżeńskiej, gdyż przy ich stosowaniu miłość jest 

zafałszowana: „chcę ciebie, ale nie chcę i nie szanuję twojej ani swojej płodności, która 

należy do całej osoby”, czyli dar osoby nie jest pełny. Słowa Ojca św. Jana Pawła II: 

„Człowiek może pozostać wierny osobie we właściwym dla niej porządku miłości, o ile jest 

wierny naturze. Gdy gwałci naturę, „gwałci” także osobę, czyniąc ją przedmiotem użycia, 

zamiast przedmiotem miłości” („Miłość i odpowiedzialność”, KUL Lublin 2001, s.207). 

Św. Paweł pisze: „Chwalcie Boga w waszym ciele” (1 Kor 6, 20). Antykoncepcja 

hormonalna zatruwa też środowisko naturalne, gdyż hormony przedostają się do wód 

oraz wchłaniane są przez rośliny, które spożywamy.  
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Z planem Boga i z naturą nie zgadza się szerzące się obecnie współżycie 

przedmałżeńskie. W wielu krajach wprowadza się tzw. wychowanie seksualne, 

zachęcające młodzież do stosowania antykoncepcji i do wczesnego rozpoczynania 

współżycia, co wpływa na zwiększenie ilości ciąż wśród dziewcząt, nawet bardzo 

młodych. 

Warto też wspomnieć, że współżycie par homoseksualnych sprzeciwia się 

naturze, toteż pary te nie mogą być uznawane za małżeństwa. Naukowo stwierdzono, że 

nie ma genu homoseksualizmu i że nigdy nie jest on wrodzony, przyczyną są głównie 

błędy wychowawcze, brak jednego z rodziców, zły przykład, deprawacja homoseksualna 

w wieku dziecięcym lub młodzieżowym i inne. Skłonność homoseksualna wymaga 

wysiłku samoopanowania oraz terapii specjalistycznej. Wyleczenie i ukierunkowanie na 

heteroseksualizm jest możliwe. 

 

Znaczenie rodziny. Posiadanie rodziny, jako wspólnoty życia i miłości, jest 

naturalną potrzebą każdego człowieka; rodzina jest konieczna dla prawidłowego 

wychowania i rozwoju dziecka oraz jest podstawą społeczeństw, narodów i całej 

ludzkości. W niej człowiek uczy się, co znaczy kochać i być kochanym, a „człowiek nie 

może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest 

pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie 

dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa” 

(Ojciec św. Jan Paweł II, enc. „Redemptor hominis” 10). 

Niestety obecnie zaniża się znaczenie rodziny i w wielu krajach, zwłaszcza w 

Polsce, brakuje polityki wspomagającej rodzinę, co doprowadziło do znacznego spadku 

dzietności. Aby społeczeństwo utrzymywało się w stabilnej liczbie, wskaźnik urodzeń 

powinien wynosić 2,1 na kobietę, tymczasem w Polsce wskaźnik urodzeń wynosi 1,3 i 

należy do najniższych w Europie, czego skutkiem jest spadek liczby obywateli i starzenie 

się społeczeństwa.  

O zmniejszaniu się znaczenia rodziny świadczy też coraz większa ilość 

rozwodów, przekraczająca na Zachodzie Europy 50%, a także promocja związków 

partnerskich, ułatwiających rozwody, na czym cierpią przede wszystkim dzieci. Coraz 

większa ilość dzieci wychowywana jest przez osoby samotne. 

 

In vitro. Godność człowieka wymaga, aby był poczęty przez rodziców w miłości, a 

nie „wytworzony” przez technikę w laboratorium w próbówce. Zabieg ten łączy się ze 

śmiercią wielu dzieci w fazie embrionalnej, niekiedy również z uśmiercaniem dzieci 

nazywanych „nadprodukcyjnymi embrionami” w ramach tzw. aborcji selektywnej. 

Słowa Ojca św. Benedykta XVI: „Kiedy technika sprowadza istotę ludzką do roli 

przedmiotu eksperymentu, jest to samowolą, jest złym użyciem ludzkiej wolności i 

ludzkiego rozumu” (podczas kongresu na temat prawa naturalnego, 12. 02. 2007). 
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Stwierdzono, że u dzieci urodzonych po zabiegu in vitro występuje większa ilość 

wad wrodzonych, większa zachorowalność oraz większa ilość zgonów po urodzeniu, a u 

kobiet występują szkodliwe skutki po nadmiernym podawaniu hormonów. Przy tym in 

vitro nie leczy niepłodności. Leczy ją natomiast naprotechnologia, oparta na obserwacji 

organizmu kobiety, stosowana coraz częściej z dużym powodzeniem w USA, Irlandii, a 

także w Polsce. Na podstawie obserwacji przebiegu cyklów w organizmie kobiety lekarz 

stwierdza ewentualne nieprawidłowości i stosuje odpowiednie leczenie, co umożliwia 

niepłodnym małżeństwom uzyskanie poczęcia dziecka z dużym prawdopodobieństwem, 

sięgającym - według twórcy tej metody - około 80% w czasie do dwóch lat leczenia. 

Metoda ta jest więc około 2-3 razy bardziej skuteczna niż procedura in vitro, uwzględnia 

godność małżonków i poczętego dziecka, a ponadto jest kilkakrotnie mniej kosztowna. 

Centralnym ośrodkiem naprotechnologii w Polsce jest Akademia w Białymstoku, 

kierowana przez dr Tadeusza Wasilewskiego. 

 

Feminizm. Według feministek różnice psychiczne między mężczyzną i kobietą nie 

są wrodzone, lecz wywołane przez kulturę i środowisko, a macierzyństwo i 

wychowywanie dzieci bardzo obciąża kobietę, gdyż najważniejszą dla niej sprawą jest 

kariera zawodowa i polityczna i ona głównie daje kobiecie radość i zadowolenie. 

Feministki nie cenią rodziny, popierają i promują rozwody, „singlów”, edukację 

seksualną młodzieży oraz aborcję, gdyż „kobieta ma prawo do swojego brzucha”, 

zwalczają też religię i Kościół. 

W naszej historii, w okresie zaborów, Polki wychowywały swe dzieci w głębokim 

patriotyzmie, wpajały im miłość do ojczyzny oraz wiarę w Boga, co pomogło Polsce 

odzyskać niepodległość po 100 latach niewoli. W związku z tym powstało pojęcie 

„matka Polka”, wyśmiewane obecnie przez feministki. 

 

Gender mainstreamig (czyt: dżender mejnstriming). Jest to prąd współczesny, 

zmierzający do rozszerzenia obecnie obowiązujących praw człowieka o nową koncepcję 

orientacji seksualnej i tożsamości rodzaju (gender identity). Jest to wprost rewolucja 

kulturowa, uznająca, że płeć człowieka nie jest wrodzona, lecz jest „kulturowo i 

społecznie skonstruowana” i że każdy człowiek ma prawo wybrać sobie swoją płeć.  

W Szwecji są już rodzice, którzy nie określają płci swego dziecka, lecz wychowują 

je jako „ono”, ubierając raz jak dziewczynkę, raz jak chłopca i czekają na jego własny, 

samodzielny wybór.  

Polityka genderowa ma następujące kierunki: 

 Likwidacja tożsamości płciowej mężczyzny i kobiety i „zrównanie” ich (nie 

równouprawnienie, lecz uczynienie ich takimi samymi). Dotychczasowe 

role kobiet i mężczyzn nazywane są  stereotypami. 

 Uznanie istnienia kilku płci (m.in. transseksualizm i inne). 

 Równouprawnienie, wręcz uprzywilejowanie wszelkich związków innych 

niż małżeństwo kobiety i mężczyzny. 
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 Aborcja jako „prawo człowieka”, formułowana jako element prawa 

reprodukcyjnego. 

 Seksualizacja dzieci i młodzieży w formie obowiązkowych zajęć, czyli tzw. 

wychowanie seksualne,  zachęcające do wczesnego rozpoczynania 

współżycia oraz do stosowania antykoncepcji i aborcji. 

 

Powstało już dużo wydziałów naukowych kierunku gender, także w Polsce na 10 

uniwersytetach (!). Teoretycy gender studies przyjmują założenie, że wszystkie aspekty 

ludzkiego życia uwarunkowane są konsekwencjami obowiązywania społecznych i 

kulturowych norm płci, zwanych przez nich stereotypami. Tworzony jest kierunek 

naukowy gender, co pewien profesor nazwał szaleństwem, a studenci piszą prace 

naukowe na te tematy. 

 

Opisane wyżej, szerzące się obecnie na świecie kierunki nie są zgodne ani z 

naturą człowieka, czyli z obowiązującym nas prawem naturalnym, ani z Bożym prawem 

objawionym, lecz opierają się na źle rozumianej wolności i na technice wymyślonej z 

pominięciem sumienia. Kierunki te nie prowadzą do wzbogacania i dojrzewania ludzkiej 

osobowości, czyli do dobra, lecz są wyrazem pychy i chęci rozkazywania naturze. 

 

 Słowa św. Pawła:  

„Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i 

sprawiedliwość i prawda” (Ef 5, 8-9). „Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy 

się w zbroję światła” (Rz 13, 12). „… jesteście (…) listem Chrystusowym (…), listem 

napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz 

na żywych tablicach serc” (2 Kor 3, 3). 

 

Na zakończenie kilka zdań Ojca św. Jana Pawła II:  

 „Natura ludzka jest źródłem norm, rozum bowiem jako jej władza, jako 

energia z nią ściśle związana, określa zasady postępowania wedle tego, jak 

rozeznaje drogi doskonalenia się bytu ludzkiego” (Elementarz etyczny, 6). 

 „Rozum bowiem jest zdolny do poznawania prawdy” (tamże 3). 

 „Prawda o dobru opiera się na zrozumieniu natury człowieka oraz jego 

celów, dobrem bowiem jest to, co odpowiada naturze z uwagi na cel samego 

bytu” (tamże 3). 

 „Etyki chrześcijańskiej nie można w pełni zrozumieć bez pojęcia natury” 

(tamże 5). 
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INTUICJE EKOLOGICZNE W KULTURZE POLSKIEJ 
  

 

Przyroda jest jednym ze zjawisk kultury (Kolbuszewski, 1992, s. 9–10). Według 

Lubomiry Domki w rozwoju relacji człowieka ze środowiskiem jego życia można 

wyodrębnić paradygmaty: naturalistyczny (antropologiczna homeostaza z otoczeniem 

przyrody), ekspansywistyczny1, mechanicystyczny2 oraz systemizm (Domka, 1996, s. 

13). W niniejszym artykule zastosowano kryterium chronologiczne i wyjaśniono jak 

kształtowała się intuicyjna świadomość ekologiczna w kulturze polskiej w 

poszczególnych okresach historycznych, w cezurze od Średniowiecza do Pozytywizmu, a 

więc do czasu, gdy wyodrębniono pojęcie ekologia i wiedza ekologiczna zaczęła rozwijać 

się już według kryteriów naukowych. Chociaż ekologia ukształtowała się dopiero w XX 

wieku, trzeba uwzględnić fakt, że intuicje ekologiczne występowały w kulturze polskiej 

o wiele wcześniej, począwszy od epoki Średniowiecza – stanowią antecedencje kultury 

ekologicznej na przełomie XX/XXI wieku. 

 

1. Intuicje ekologiczne w epoce Średniowiecza 

 

Wyjaśniając kulturowe uwarunkowania postaw wobec przyrody - linię 

rozwojową duchowego związku człowieka z otaczającym środowiskiem przyrody trzeba 

uwzględnić, że przyrodnicza symbolika - motywów roślinnych i zwierzęcych była 

wkomponowana w religijny etos kultury średniowiecza. A stosowane w literaturze 

alegorie stanowiły środek twórczej ekspresji, miały określony (umowny) sens. 

Alegoryzowano istoty ludzkie, rzeczywistość społeczną, zjawiska przyrody (Reesidder, 

2001, s. 7). Natomiast las utożsamiano z miejscem „…dzikim…”, które ze względów 

ekonomicznych rugowano, aby przygotować miejsce pod uprawę ziemi (Dorst, 1971, s. 

42). Mimo masowego wylesiania polscy władcy zabraniali polowań na cenne zwierzęta 

oraz niszczenia cennych okazów roślin. Bolesław Chrobry, w X wieku zabronił polować 

na bobry (Hensel, Pazdur, 1978, s. 112). Kazimierz Wielki w 1347 roku wydał 

                                                 
1 W okresie ekspansywizmu, po rewolucji neolitycznej człowiek nauczył się przekształcać ekosystemy i 
zmieniać ich naturalną równowagę. Por. D. Pyć, Prawo zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 22. 
2 Mechanicyzm wraz z rewolucją przemysłową podkreślał dominację człowieka nad przyrodą. 
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zarządzenie ochraniające cenne gatunki drzew („Statut Wiślicki”). Władysław Jagiełło w 

1423 roku ogłosił ochronę cisów: „…jeśliby kto wszedłszy w las, drzewa które znajdują 

się być wielkiej ceny jak jest cis lub im podobne podrębał, tedy może być przez Pana 

albo dziedzica pojman, a na rękojemstwo tym którzy on prosić będą ma być dan. Tymże 

obyczajem o gajach gdzie mało lasów ma być zachowano…” (Gottwald, 1922, nr 3, s. 16). 

Ograniczył także polowanie na dzikie zwierzęta: „… ktoby jelenia, wieprza dzikiego, 

konia, albo łosia cudzego albo pojmanego gwałtem, albo potajemnie przez psy cudzemi 

wziął, albo ułapiwszy sobie przywłaszczył, takowy (…) trzy grzywny za winę, a drugie 

trzy grzywny onemu czyj był zwierz zapłacić powinien. (…) Od święta św. Wojciecha aż 

do zebrania wszystkich zbóż ozimych i letnich z pól, na majętności cudzej, przez woli 

onego Pana żaden nie ma polować: inaczej czyniąc temu, który szkodę ucierpiał, winę 

trzy grzywny zapłacić ma…” (tamże). Król Władysław Jagiełło w 1426 roku ogłosił 

„Statut Warecki”, w którym zapisano: „…szlachta albo prostego stanu ludzie, do boru, 

lasu, zapustu czyjegokolwiek przyszedłszy, gdyby chcąc albo z przygody las zapalić a 

przez pana wsi będą obwinieni, nie innym prawem jeno Polskim, jako ci którzy palą 

mają być sądzeni. Skąd acz czci ich to nie ma nic uwłaczać, wszakże przekonany będąc 

kmieć a nie mając skąd onej szkody zapłacić, ma okupić gardło dziesięciną grzywien, 

jako za głowę kmiecą zwykło być płacono…” (tamże). 

Dzięki w/w celowo wybranym i zaprezentowanym w niniejszym artykule 

przykładom można stwierdzić, że ochrona terenów łowieckich i lasów na ziemiach 

polskich w epoce Średniowiecza zapoczątkowała ochronę przyrody w Polsce 

(Pieczyńska, Spodniewska, 1979, s. 7–8; pora też: Makuch, 1995, s. 5–6). 

Uprzywilejowani panujący władcy, dostrzegając zmniejszanie się ilości zwierząt 

łowieckich oraz lasów ogłaszali prawa przysługujące monarsze, wydawali zakazy 

zabraniające polowań, w celu zapewnienia sobie dobrych zdobyczy łowieckich, m.in. w 

Puszczy Białowieskiej.  

Wyjaśniając genealogię myślenia i działania w kategoriach ekologicznych w 

chrześcijańskiej etyce ekologicznej, która ma ogromny wpływ na kulturę polską trzeba 

nawiązać do intuicji ekologicznej św. Franciszka z Asyżu3, którego Jan Paweł II - w 1979 

roku ogłosił patronem ekologów. W koncepcji św. Franciszka z Asyżu świadomość 

ekologiczna ma wymiar duchowy, transcendentalny (Skolimowski, 1993, s. 26). Jest 

postawą życia integralnego, skromnego, mądrego w warunkach, gdy równowaga 

ekologiczna stanowi implikację dojrzałego człowieczeństwa w środowisku życia. 

Według Z. Świerczka piękno przyrody umie odczuć każdy wrażliwy człowiek, ale św. 

Franciszek nie tylko dostrzegł to piękno, ale przeżywał obecność Boga w przyrodzie. 

Ujmował przyrodę w kategorii świątyni mieszkającego w niej Boga i zwierciadła jego 

                                                 
3 W Polsce znany jest, działający od 1989 roku ruch ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA, który 
działa pod hasłem „Chrześcijanin a świat stworzeń”. Organizuje ogólnopolskie sympozja ekologiczne 
katolików świeckich w Krakowie. Por. Świerczek (1990, s. 7). 
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dobroci. Nieznajomość jego wiary (postawy religijnej św. Franciszka z Asyżu) sprawiła, 

że niekiedy przypisywano mu tendencje do panteizacji (ubóstwiania przyrody).  

Święty Franciszek był przeciwnikiem zdobywania wiedzy w celu popisywania się 

nią. W swojej pokorze i prostocie był daleki od chęci panowania nad innymi, był 

zwolennikiem pokojowego współistnienia w środowisku życia. W latach ucisku 

realizował braterstwo ze wszystkimi stworzeniami (z szacunkiem odnosił się do ludzi, 

choćby nawet byli grzesznikami, modlił się za prześladowców), przywracał wolność 

ptakom, rybom, zwierzętom - ujętym w łowieckie sieci. W ujęciu św. Franciszka z Asyżu 

przyroda, to „…cudowny dar…” (Świerczek, 1900, s. 113 i nast.; por. też: Jaromi, 2009, s. 

82 i nast.). Miłując ubóstwo (Kędzierski, 1926, s. 10– 11) głosił konieczność ustawicznej 

i uczciwej pracy, twierdził, że ubóstwo nie jest upokorzeniem człowieka. Modlił się na 

łonie natury - wśród pól i lasów, stał się osobowym ucieleśnieniem idei odrodzenia ludzi 

przez dobro i miłość – jako wartości dla ludzkiej egzystencji w środowisku życia 

(Kosiński, 1925, s. 44).  

Według Tadeusza Garbowskiego z refleksją twórczą św. Franciszka z Asyżu 

należy łączyć uznanie wartości miłości za przyrodniczą konieczność i chociaż mistycyzm 

średniowieczny nierzadko bywał zaprzeczeniem wartości życia, wybór przez św. 

Franciszka ciernistej drogi nadludzkich umartwień (przerwanych przedwczesną 

śmiercią) stał się afirmacją życia, źródłem duchowej siły w czynieniu dobra, kultu 

przyrody w środowisku społeczno-przyrodniczym (Garbowski, 1910, s. 7 i nast.). Ten 

ideał – pokory, miłości, miłosierdzia, przebaczenia, pokuty – posiadał „…wielką piękność 

etyczną…” w umiłowaniu Boga w Naturze, a napisana przez św. Franciszka „Pieśń 

Stworzeń” należy do najstarszych zabytków literatury włoskiej i jest punktem wyjścia 

dla ludowej poezji religijnej Franciszkanów (Porębowicz, 1900, s. 100). Anna 

Kalinowska (1993) wyjaśniła, że skromność i ascetyczny styl życia św. Franciszka jest 

wzorem osobowości ekologicznej w nieużytkowym ujmowaniu przyrody i kontemplacji 

jej piękna, jako wspaniałego dzieła Bożego. Cytując Leopolda Staffa – poetę, który 

przetłumaczył na język polski biografię św. Franciszka pt. „Kwiatki św. Franciszka z 

Asyżu”, autorka napisała: „…święty Franciszek zdjął klątwę z Ziemi, której piękno i 

świętość średniowiecza oddało władztwu szatana. On ją znowu uświęcił…” (tamże, s. 

19).  

Intuicje ekologiczne można dostrzec również w poglądach i postawach innych 

świętych. Przykład stanowi wyobraźnia przyrodnicza św. Teresy od Jezusa (czerpała z 

bogactwa przyrody4 w celu zrozumienia zasad duchowych), a także wrażliwość na 

piękno przyrody św. Teresy z Lisieux (tamże, s. 105 i nast.). Intuicje św. Tomasza z 

Akwinu dotyczą współzależności i celowych związków wszystkich bytów w 

teocentrycznej wizji świata – w której nie ma miejsca na nieprzyjazne odnoszenie się do 

osoby ludzkiej i do naturalnego środowiska życia (Łukomski, 2007, s. 23.). Według św. 

                                                 
4 Przykład stanowi symbolika wody, jako działanie łaski oczyszczenia; ognia, jako symboliki pragnienia; 
powietrza, jako metafory pomyślnego wiatru. (Por. Zawada, 2009, s. 27 i nast.). 
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Tomasza z Akwinu w hierarchii stworzonej przez Boga człowiek zajmował najwyższą 

pozycję, a przyroda została człowiekowi podporządkowana (Tatarkiewicz, 1993, s. 270–

281). Trzeba podkreślić, że rozumienie świata przyrody w epoce Średniowiecza 

pozostawało pod wpływem idei uniwersum, a więc uporządkowanej wizji świata: 

jednostka – kosmos – zjednoczenie z absolutem (Pyć, 2006, s. 18).  

 

2. Intuicje ekologiczne w epoce Renesansu 

 

Wraz z odrodzeniem się kultury starożytnej u progu ery nowożytnej, gdy Johann 

Gutenberg wynalazł ruchomą metalową czcionkę i prasę ręczną do odbijania arkuszy 

drukarskich - kształtowała się nowa jakość poznawcza, związana z afirmacją życia 

doczesnego w harmonii z naturą. Zwrócono się ku przyrodzie, jako źródle poznania 

(Suchodolski, 1983, s. 19–20). Kultura Renesansu rozwijała się w związku z prądem 

umysłowym – humanizmem, i Terencjuszową tezą: „…człowiekiem jestem – nic, co 

ludzkie nie jest mi obce…”5.  

W cezurze Odrodzenia nawiązano do dzieł starożytnych myślicieli - pierwszych 

koncepcji filozofii przyrody6, Platona (przedstawiciela harmonii greckiego Logosu, 

greckiego poczucia harmonii), Stoików, Plotyna, a także do twórczego dziedzictwa 

Hipokratesa z Kos, który - żyjąc na przełomie piątego i czwartego wieku przed nasza erą 

- wyjaśnił zależność ludzkiego zdrowia od warunków środowiska naturalnego. W dziele 

pt. „I O powietrzu, wodach i okolicach II O lecznictwie pierwotnym III Przykazanie” 

wyjaśnił przyrodnicze uwarunkowania rozwoju organizmu ludzkiego oraz czynniki 

szkodliwe dla jego zdrowia. Podobne przykłady myślenia w kategoriach ekologicznych 

występują u innych myślicieli – lekarzy, którzy żyli i tworzyli w epoce starożytnej 

(Bieńkowski, 1995, s. 75–86).  

                                                 
5 Homo sum, humani nihil a me alienum esse putto – w związku z odrodzeniem ideałów kultury 
starożytnej na przełomie XIV i XV wieku oraz ich przeciwstawieniu teocentrycznej kulturze 
średniowiecza. 
6 Filozofia przyrody zapoczątkowała dzieje filozofii europejskiej. Starożytni Grecy pojęcie kosmos 
utrwalali w odniesieniu do wszechświata. Według Talesa z Miletu (624 – 548 p.n.e.) wszystko powstało z 
wody (pierwsza teoria filozofii przyrody); według Anaksymandra (610 – 547 p.n.e.) świat jest bezkresem 
(apeiron) – wyłanianiem przeciwieństw (ciepło – zimno, suchość – wilgotność), które rozdzielają się w 
chwili swego zaistnienia. Anaksymenes z Miletu (ok. 585 – 525 p.n.e.) uznał powietrze za źródło 
wszelkiego życia. Heraklit z Efezu (ok. 540 – 480 p.n.e.) twierdził, że podstawową formą materii jest ogień 
– twórca świata i ludzi. Według Pitagorasa (580 – 500 p.n.e.) wszystko jest liczbą (przyroda jest 
opisywalna matematycznie). Według doktryny filozoficznej – atomizmu (Demokryt) materia składa się z 
atomów. Dla Platona (Arystoklesa, 428 – 348 lub 347 p.n.e.) harmonia i piękno świata są harmonią, 
pięknem żywego organizmu – przyroda jest cieniem świata idei (idealizm). W doktrynie Arystotelesa (384 
– 322 p.n.e.) człowiek jest częścią przyrody – racjonalność tkwi w istocie rzeczy (esencjalizm). 
Zaprezentowane przykłady obrazują ujęcia filozofii przyrody, wyjaśniania mechanizmów rządzących 
wszechświatem. W starożytnej refleksji filozoficznej – źródle kultury europejskiej – przeważał 
kosmocentryzm, człowiek stanowił część przyrody. (Por. Heller, 2007, s. 23-228; Darowski, 2008, s. 35; 
Tokarczyk, 2009, s. 39 i nast.). 
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Trzeba podkreślić, że dzięki wynalazkowi druku rozwinęła się również literatura 

z zakresu rolnictwa. Przykład stanowi opublikowana w 1588 roku – książka Anzelma 

Gastomskiego pt. „Gospodarstwo” (Wyczański, 1987, s. 42 i nast.) oraz wydane w 1595 

roku dzieło Marcina z Urzędowa pt. „Herbarz polski to jest o przyrodzeniu zioł y drzew 

rozmaitych y innych rzeczy do lekarstw należących”, a także książka Szymona 

Syreneusza pt. „Zielnik herbarzem to iest opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, 

skutkow y mocy zioł wszelakich, drzew, krzewin y korzenia ich kwiatu, owocow, sokow, 

miasg, żywic” (Kosiek, 1983, s. 418).  

Co ważne, w opracowanym przez Teodora Zawadzkiego zbiorze  

pt. „Compendium to jest krótkie zebranie wszystkich a wszystkich praw, statutów i 

konstytucji koronnych aż do roku 1613” zapisano, że król Zygmunt I Stary postanowił: 

„…kto ma w czyjej ziemi gony bobrowe, ma prawo żądać, aby właściciel tego gruntu ani 

sam, ani ludziom nie pozwolił podorać pole lub karczować, sianożęć w odległości 

jednego rzucenia kija…”. Natomiast w „Statucie Litewskim” (1523) zarządził ochronę 

bobra, tura, żubra, sokoła, łabędzia. Król Zygmunt II August w 1557 roku ogłosił 

„…liszek młodych aby nie zbierano: a u kogo je najdą aby dziesięć grzywien przepadł a 

liszki rozpuścił…”. Król Zygmunt III Waza w 1597 roku zabronił poddanym, 

mieszkającym w okolicy Sochaczewa (w Puszczy Jaktorowskiej), aby w miejscach, w 

których odżywiają się tury nie kosili trawy „…skazujemy, aby poddani wsi pomnienionej 

tam gdzie turowie bywają i pastwiska swoje mają, bydła swego nie ganiali, a traw na 

pożytek swój nie kosili ani obracali, gdyż ta wieś nie tak dalece dla dobytków ich, jako 

dla turów i takiego zwierza w czasu jest posadzona i wolnościami obdarzona. Starosta 

Sochaczewski ma tego przestrzegać, jakoby puszcza nasza, gdzie tur przebywa, od 

poddanych przyrzeczonych pustoszona nie była, żeby Turowie, zwierz nasz, mieli swe 

dawne stanowiska…”7. W 1578 roku król Stefan Batory zabronił łowić ryby za pomocą 

sieci o małych oczkach8.  

Poza tym w twórczości Renesansu pojawiły się liczne wzmianki o życiodajnym 

pięknie przyrody. Przykład stanowi parenetyczny traktat Mikołaja Reja z Nagłowic pt. 

„Żywot człowieka poczciwego”, w którym Rej uogólnił, że warto czerpać radość z 

doświadczania tego, co ludzkie, ale z umiarem, bez rozwiązłości i gwałtu. Rej wyjaśnił, że 

szlachcic – gospodarz powinien żyć w zgodzie z przyrodniczym rytmem pór roku i 

cieszyć się urokiem wirydarzy (ogródków), dbać o zwierzęta domowe, ponieważ są 

bardzo pożyteczne dla człowieka. Powinien siać wiosną, aby jesienią cieszyć się plonami, 

które nazwał „…jesienną rozkoszą…” (Rej, 2003, s. 403–404) domowych przysmaków, 

pozwalających przetrwać zimę. Człowieka szlachetnego (poczciwego) Rej porównał do 

pięknego drzewa „…na którym i ptacy się gnieżdżą, i pszczoły osiadają, i pod nim się 

rozliczne źwirzęta chłodzą, i na wiele rzeczy przygodzić się może…” (tamże, s. 503). 

Poszukując podobieństw między ludźmi i zwierzętami – kreując przy tym parenezę 

                                                 
7 Według spisu dóbr królewskich z 1620 roku – w puszczy Jaktorowskiej przebywała tylko jedna turzyca 
(Gottwald, 1922, s. 16–17). 
8 Por. Historia ochrony przyrody i środowiska w Polsce (Mazur, 1995, s. 86). 
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wizerunku ziemianina stwierdził (przekraczając parenezę społeczeństwa feudalnego, 

stanowego), że człowiek jest „…wspaniłym źwirzęciem…”, które jest panem : „…nie masz 

tego źwirzątka, nie masz tego ptaszka, którego by nie złupił na rozliczne stroje a ubiory 

swoje, pod ziemią i w wodach szukając rozmaitych farb a złota a srebra…” (tamże, s. 

546).  

Inny przykład twórczości w kategoriach intuicji ekologicznych stanowi dzieło 

Łukasza Górnickiego pt. „Dworzanin polski”, w którym Górnicki głosi pochwałę życia 

zgodnego z naturą, ponieważ „…natura zawdy ku doskonałości zmierza…” (Górnicki, 

2004, s. 316– 317). Górnicki uogólnił: „…człowiek może być nazwan małym światem: 

cokolwiek ma w sobie, wszystko w nim jest mądrze uczyniono, (…) albowiem 

najmniejszy członek jego, najcieńsza żyłka, najliszsza kosteczka jest mu potrzebna. (…) 

Toż sie też i o innych źwirzętach powiedzieć może. Owo pierze u ptaków, liście i różdżki 

na drzewie, co natura dała obojgu temu ku potrzebie i zachowaniu swojej istności, a 

wżdy i to ma wielką cudność w sobie…” (tamże, s. 494 – 495).  

 

3. Intuicje ekologiczne w twórczości XVII wieku 

 

Twórczość XVII stulecia stanowi kontynuację, konsekwencję ewolucji 

dziedzictwa kultury, i tak jak Średniowiecze tkwiło w Renesansie, a Renesans czerpał z 

antyku – siedemnastowieczna twórczość nawiązała do religijnego dziedzictwa epoki 

Średniowiecza, ale już z perspektywy dziedzictwa humanizmu antropocentrycznego. 

Filozofowie dążyli do emancypacji rozumu w rozwoju nowożytnej wiedzy, stworzyli 

podstawy dla rozwoju nauk przyrodniczych w XVIII wieku. Filozofia europejska 

wywierała wpływ na polską myśl filozoficzno – społeczną, czerpała inspiracje przede 

wszystkim z nauk ścisłych, kreując mechanicystyczną kosmologię – „…świata na 

podobieństwo maszyny…”.  

Twórca nowoczesnej metody indukcyjnej - Franciszek Bacon cenił badania 

empiryczne, przyrodoznawstwo, wnioskowanie drogą indukcji do uogólnień. Twierdził, 

że wiedza jest siłą służącą do podporządkowania człowiekowi natury (Skolimowski, 

Górecki, Zielone 2003, s. 81; Skolimowski, 1993, s. 85). Według Henryka 

Skolimowskiego do alienacji człowieka z natury przyczynił się również Rene Descartes 

(Kartezjusz), francuski filozof, matematyk, metodolog, autor tezy kogitacjonizmu 

„…wątpię, więc myślę; myślę, więc jestem…”. Dla Kartezjusza esse (być) było wtórne do 

cogito (myślę), gnosso (poznaję). W okresie przedkartezjańskim porządek filozofowania 

był odwrotny (Jan Paweł II, 2005, s. 16– 7). W „Rozprawie o metodzie właściwego 

kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach” (Descartes, 1980, s. 29), 

Descartes w pierwszej części dzieła podkreślił, że nie jest jego zamiarem nauczać 

metody, które każdy powinien zastosować, lecz wyjaśnienie własnego sposobu 

kierowania swoim rozumem. Według Kartezjusza rozbieżność mniemań nie pochodzi 
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stąd, że jedni są roztropniejsi od drugich, ale jedynie stąd, że „…prowadzą myśli…” 

rozmaitymi drogami i nie rozważają tych samych rzeczy9.  

Trzeba podkreślić, że na rozwój nauk przyrodniczych w następnych stuleciach 

wpływ miała właśnie metodologia kartezjańska (racjonalizm metodologiczny) – 

związana z wiarą w potęgę rozumu ludzkiego i realizowanych badań naukowych. Pod 

wpływem racjonalizmu Kartezjusza tworzył Blase Pascal – francuski filozof i matematyk, 

który twierdził, że natura jest doskonała, a człowiek „…niechaj przyjrzy się naturze w jej 

wzniosłym i pełnym majestacie…”. Pascal jest autorem metafory „…człowiek jest tylko 

trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą…”.  

Natomiast w twórczej refleksji o wychowaniu na ziemiach polskich w XVII wieku 

- Jan Amos Komeński podkreślił, że człowiek jest obrazem Boga (Komeński, 1957, s. 

107), częścią przyrody (praw zachodzących w naturze), a życie doczesne (zmysłowe) 

(Komeński, 1805) jest przygotowaniem do stanu wiecznego. Według Komeńskiego 

człowiekowi jest dane długie życie, lecz istoty ludzkie nie potrafią z umiarem korzystać z 

sił witalnych, nie troszczą się o zdrowie, źle się odżywiają (Komeński, 1935, s. 98). Jego 

zdaniem trzeba nauczyć dzieci obserwować przyrodę i uczyć się od niej (por. tamże, s. 

146), i podobnie jak „…potrzebuje drzewo w pewnych odstępach czasu odpoczynku (…) 

tak, aby nie musiało ono ciągle silić się na wydawanie ze siebie pączków, nowych 

kwiatów, czy owoców, lecz mogło czasem także dla siebie (…) pracować, przetrawić 

soki, i w ten sposób wzmacniać własne siły. Kazał przeto Bóg, by po lecie następowała 

zima, aby zapewnić odpoczynek wszystkiemu, co wyrasta z ziemi, a przez to i ziemi 

samej…” (tamże, s. 101).  

Poeta Piotr Zbylitowski uogólnił: „…każdy zbytek, nie może bydź inaczey zwany, 

Jeno szkodliwą wadą” (Zbylitowski, 1605, s. 39), natomiast Wespazjan Kochowski 

zachwycał się gajem ojczystym „…który w tym kraju ma swoje pochwały. (…) Tu ojciec z 

dziady, krewnych gromady I mali wnukowie Dzieciństwa doszli…” (Kochowski, 1859, s. 

172). W literaturze polskiej w XVII stuleciu można zauważyć intuicje ekologiczne w 

pochwale życia sielskiego (swojskiego), ziemiańskiego – kreowanego na fundamencie 

ideologii sarmackiej (Hensel, 1978, s. 443–444). Ale co cenne, w 1721 roku została 

wydana encyklopedia pt. „Historia naturalis curiosa Regni Poloniae et Magni Ducatus 

Lithuaniae” oraz „Auctuarium Historiae Naturalis” - w 1736 roku, pod przewodnictwem 

Gabriela Rzączyńskiego. Natomiast Jan Adam Kulmus wyjaśnił wartość obserwacji, 

eksperymentowania i formułowania wniosków, podczas realizowanych badań 

naukowych w 1727 roku (Kowalska, 1983, s. 337–339).  

                                                 
9 Podstawowe cztery zasady metody analitycznej poprawnego myślenia Kartezjusz ujął następująco: po 
pierwsze – odrzucić mniemania i nie uznawać rzeczy za prawdziwe bez sprawdzenia (unikając pospiechu 
i uprzedzeń); po wtóre – w celu lepszego i całkowitego rozwiązania rozpatrywany problem podzielić na 
możliwie najmniejsze części; po trzecie – rozwijać myśl, wznosząc ją od tego, co najprostsze do poznania 
złożonego, skomplikowanego; po czwarte – systematycznie i dokładnie sprawdzać obliczenia, aby być 
pewnym, że się czegoś nie pominęło w zupełności systemu (Descartes, 1980, s. 42–43). 
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4. Prekursorzy ekologii w refleksji twórczej epoki Oświecenia 

 

Na polską myśl filozoficzną wpływ miał humanistyczno-przyrodniczy kontekst 

osiemnastowiecznej filozoficznej refleksji i wiary w racjonalny postęp cywilizacyjny, 

który był związany z rozwojem wiedzy naukowej. W połowie XVIII wieku wyodrębniono 

biologię (historie naturalną). Szwed – przyrodnik Karol Linneusz określił układ 

hierarchiczny roślin i zwierząt, a Jean Baptiste de Lamarck wyjaśnił teorię ewolucji w 

dziele pt. „Filozofia zoologii” (1809) (tamże, s. 340–341). We Francji, w latach 1751 – 

1772, pod redakcją Denisa Diderota była publikowana „Encyklopedia albo słownik 

rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł” (trzydzieści pięć tomów). Według Diderota 

przyroda jest źródłem doskonałości (w przyrodzie nie ma pomyłek), a prawo natury – 

prawdziwe. Wszystkie żywioły: woda, powietrze, ziemia, ogień mają określone miejsce i 

znaczenie w systemie przyrody, którego prawa ma badać filozofia.  

Jednym ze współautorów encyklopedii, która stanowiła popularno-naukowe 

kompendium poszczególnych dziedzin wiedzy naukowej, sztuki oraz umiejętności był 

także Paul Heinrich Dietrich Holbach – Niemiec, filozof naturalista, który studiował 

medycynę i nauki przyrodnicze. Wyjaśnił, że przyroda stanowi całość obejmującą 

poszczególne byty, a człowiek stanowi byt poddany determinantom praw przyrody. Z 

francuskimi encyklopedystami współpracował urodzony w Genewie filozof Oświecenia, 

krytyk ustroju feudalnego10 Jean Jacques Rousseau. Twierdził, że tylko człowiek dziki 

może być szczęśliwy, ponieważ nie jest uwikłany w cywilizację. Jego zdaniem jedynie 

dobrym jest stan natury, a ponieważ ludzie nie mogą uwolnić się z „…więzów 

społecznych…” powinni życie społeczne kształtować w stanie zbliżonym do naturalnego 

pierwowzoru (Parandowski, 1913, s. 52). Według Rousseau człowiek nie jest bytem 

niezależnym, lecz podlega prawom przyrody (Peratiatkowicz, 1916, s. 8–24). Pojęcie 

natury rozważał w aspektach: teologicznym (podkreślił, że w człowieku nie dostrzegł 

boskiej prostoty Twórcy Przyrody), przyrodniczo-historycznym i psychologicznym (w 

odniesieniu do duszy ludzkiej) (Hoffding, 1900, s. 75– 76).  

Rousseau apoteozował naturę i naturalne wychowanie indywidualne. Twierdził, 

że człowiek z natury jest dobry, ale nieprawidłowy ustrój społeczny sprawia, że 

„…wszystko co dobre, kiedy wychodzi z rąk Stwórcy – wyradza się w ręku człowieka…” 

(Rousseau, 1930, s. 5). Głosił, że przyroda jest radością człowieka, „…jego ukochaną 

powiernicą…”. Według Rousseau przyroda stworzyła dzieci, aby je kochano i otaczano 

opieką, postulował, aby „…długo podglądać przyrodę…”, ponieważ posiada środki „…ku 

wzmocnieniu ciała i popieraniu jego rozrostu, którym nie należy stawać na 

                                                 
10 Autor dzieła pt. „O umowie społecznej” (stanowi ideę, która nie jest faktem historycznym, lecz 
postulatem rozumowym). Pełny tytuł brzmi: „O umowie społecznej czyli zasady prawa politycznego”. Por. 
J. J. Rousseau. O umowie społecznej (tłum., opr. M. Starzewski), Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 
Kraków 1927, s. XVII. 
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przeszkodzie…” (tamże, s. 81–95), a wychowanie jest sztuką „…przyczem niemożliwą 

prawie, aby było udane. (…) Można się co najwyżej mocą usilnych starań mniej lub 

bardziej zbliżyć do celu i trzeba szczęścia, aby cel ten osiągnąć…” (tamże, s. 7). Był 

zwolennikiem wychowania w zgodzie z naturą, ponieważ natura kształtuje człowieka 

fizycznie, wychowawcy moralnie (Rousseau, 1933, s. 85), przyroda jest - zdaniem 

Rousseau – najlepszym środowiskiem kształtującym umysł i emocjonalną sferę 

osobowości dziecka. Poza tym Rousseau, jako zwolennik wychowania naturalnego 

szczególną rolę w procesie wychowania przyznał matce, pisał: „…uprawiaj młodą 

latorośl. Ażeby nie zamarła, jej owoce będą ci kiedyś rozkoszą. Otaczaj wałem 

ochronnym duszę twego dziecka…” (Rousseau, 1949, s. 32).  

Jak już wspomniano - zachodnioeuropejska twórczość filozoficzna oddziaływała 

na polską reformatorską myśl o wychowaniu. Na przykład w założonym w 1740 roku 

Collegium Nobilium wśród przedmiotów kształcenia realizowano geografię i przyrodę 

(Plezia, 1953, s. 27–46; Szlagowski, 1931, s. 7 i nast.). Stanisław Konarski twierdził, że 

„…w królestwie naszym agrykultura (rolnictwo) kwitnąć jak najlepiej powinna (…) ale 

bez dobrego i ludzkiego traktowania ludzi, pewnie się nigdzie nie trzymają ludzie. (…) 

Prawdę same Arystoteles mówi: jeżeli zwierzętom, daleko bardziej ludziom 

przyrodzona jest wolność…” (Konarski, 2004, s. 306–308). Wartość wiedzy 

przyrodniczej oraz wychowania zdrowotnego w procesie nauki szkolnej doceniła także 

Komisja Edukacji Narodowej. Grzegorz Piramowicz – sekretarz Towarzystwa do Ksiąg 

Elementarnych określił nauczycielskie obowiązki uszczęśliwiania ludzi wiedzą w 

zakresie rolnictwa, rzemiosła, prac ręcznych, aby stawać się „…sprawcą pokoju…” 

(Piramowicz, 1817, s. 63). Napisał: „…człowiek zdrowy dla siebie i dla drugich 

pożyteczny…” (tenże, 1814, s. 29–31) i w nawiązaniu do doktryny fizjokratycznej 

podkreślił, że źródłem dobrobytu Rzeczypospolitej może być „…oświecone rolnictwo 

(…) gospodarz oświecony mniejszą pracą przy uwadze większego zysku dostępuje…”11.  

Entuzjastą fizjokratycznych reform społecznych był również Jan Krzysztof Kluk, 

którego uznano za jednego z prekursorów polskich sozologów. Kluk twierdził „…nie 

masz skarbu większego nad przyrodę ojczystą…” i trzeba ją ochraniać. Był badaczem 

przyrody (Brzęk, Kluk, 1977, s. 158–188), dostrzegł w leśnych zasobach naturalnych 

wartość estetyczno-rekreacyjną. Jest autorem pierwszych podręczników (Majorek, 

1975, s. 70–71) z przyrody (historii naturalnej), napisanych w języku polskim. Co 

podkreślił Czesław Majorek - ta inicjatywa Kluka była nie tylko pionierska, ale i trudna 

w realizacji, ponieważ w czasach, w których żył w Rzeczypospolitej poza Collegium 

Nobilium przedmiotów przyrodniczych nie nauczano (tamże, s. 30). Dorobek Kluka był 

                                                 
11 G. Piramowicz, Powinności nauczyciela. Wydanie czwarte, Nakładem Towarzystwa Pedagogicznego, 
Lwów 1894, s. 107. Por. Powinności nauczyciela mianowicie zaś w szkołach parafialnych i sposoby ich 
dopełnienia. Dzieło użyteczne Pasterzom, Panom i ich Namiestnikom o dobro Ludu troskliwym, Rodzicom 
i wszystkim Edukacyą bawiącym się, Drukarnia Nadworna, Warszawa 1787 (tytuł pierwszego wydania). 
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znaczący i Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych podręcznik szkolny pt. „Botanika dla 

szkół publicznych dziełko elementarne”12 włączyło do kanonu lektur szkolnych13.  

Natomiast Jan Śniadecki, który interesował się filozofią przyrody uogólnił, że 

dzięki metodzie indukcyjnej należy badać prawa przyrody (Skorski, 1873, s. 29). Jego 

zdaniem w przyrodzie panuje porządek – dzieło Mądrości Najwyższej, a rozwój 

przyrody dokonuje się dzięki naturalnym – ponadczasowym prawom „…których 

wszystkie fenomena przyrodzone są koniecznym wypadkiem” (Śniadecki, 1954, s. 426). 

W nawiązaniu do doktryny fizjokratycznej Jan Śniadecki pracę - zwłaszcza rolniczą - 

ujmował jako powinność ludzką, podczas której szczególnie ujawnia się współpraca 

(por. Fryckowski, 1985, passim; por. Bartnicka, 1980, s. 241) człowieka z twórczymi 

siłami natury – jak to ujął - jako naturalny obowiązek każdej społeczności, osadzonej w 

określonych warunkach społecznych, zwłaszcza sprzyjających likwidacji zależności 

feudalnej.  

Jędrzej Śniadecki – filozof przyrody (za: Mystkowski, 1938, s. 1–3), który tworzył 

pod wpływem twórczości Johna Locke’a i filozofa przyrody - Fryderyka Schellinga, 

stworzył polski język chemiczny (za: Brzozowski, 1903, s. 21) oraz popularyzował nauki 

przyrodnicze (za: Sławiński, 1939, s. 9), co trzeba podkreślić na początku XIX wieku była 

to działalność pionierska. Badał „…krążenie materii w przyrodzie…”, wzajemną 

zależność organizmów (jestestw) i przyrody martwej, podkreślając ludzką nieudolność 

wobec „…cudów przyrody…” (Świerzawski, 1900, s. 27). W dziele pt. „Teoria jestestw 

organicznych”14 wyjaśnił jedność bytów organicznych i nieorganicznych. Pisał, że 

                                                 
12 J. K. Kluk, Botanika dla szkół publicznych dziełko elementarne. Wydanie drugie przejrzane i pomnożone 
układem przyrodzonym przez Benedykta Wierzbickiego nauczyciela szkół i pensji, W Drukarni Księży 
Piiarów, Warszawa 1833, s. 180. 
13 Por. inne dzieła: K. Kluk, Rzeczy kopalnych osobliwie zdatniejszych szukanie, poznanie i zażycie. Tom 
drugi: O kamieniach powszechności, o kleynotach, kruszcach, ich kopaniu i o górnictwie, W Drukarni 
Księży Piiarów, Warszawa 1802; K. Kluk, Dykcyonarz roślinny w którym podług układu Linneusza są 
opisane rośliny nie tylko krajowe dzikie, pożyteczne albo szkodliwe: na roli, w ogrodach, oranżeryach, 
utrzymywane ale oraz i cudzoziemskie, któreby w kraju pożyteczne być mogły: albo z których mamy 
lekarstwa, korzenie, farby itd. albo które jakową nadzwyczayność w sobie maią: ich zdatności lekarskie 
ekonomiczne, dla ludzi, koni, bydła, owiec, pszczół, itd. utrzymywanie itd. Z poprzedzającym wykładem 
słów Botanicznych i kilkakrotnym na końcu Reiestrem, Przedrukowany w Drukarni Księży Piiarów, 
Warszawa 1805 (tom pierwszy ss. 214), 1808 (tom drugi ss. 256), 1811 (tom trzeci ss. 196). Tom trzeci 
wieńczy „Reiestr Imion Roślinnych, tak Rodzaiowych, iako i Gatunkowych istotnych, któremi od Pisarzów, 
Lekarzów, Ogrodników, itd. są nazwane”; K. Kluk, Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych, 
historii naturalney początki i gospodarstwu potrzebnych i pożytecznych, domowych chowanie, 
rozmnożenie, chorób leczenie, dzikich łowienie, oswoienie, zażycie szkodliwych zaś wygubienie, W 
Drukarni Księży Piiarów, Warszawa 1813 – 1823 (cztery tomy). Por. również P. Czempiński, Zoologia czyli 
zwierzętopismo dla szkół narodowych (podręcznik, który powstał na fundamencie pierwodruku K. Kluka, 
wydany w 1789 roku).  
14 Dzieło pt. „Teoryja Jestestw Organicznych” zostało wydane w 1804 roku (tom pierwszy) i w 1811 roku 
(tom drugi). Zob. B. Suchodolski, Kilka refleksji nad dziejami nauk przyrodniczych w Polsce, Wiedza 
Powszechna, Warszawa 1983, s. 23 – 24. Por. B. Suchodolski (red.), Historia nauki polskiej. Tom III 1795 – 
1862, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, 
Warszawa, Kraków, Gdańsk 1977, s. XVII. 
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człowiek jest „…tak pospolitym jestestwem, jak źwierzę, jak roślina, jak kamień15 (…) 

jest największym innych organicznych stworzeń pognębicielem i zabójcą (Rejchman, 

1874, s. 7). (…) Chciwość, zazdrość, okrucieństwo, a nade wszystko ambicyja jest 

najsilniejszą sprężyną jego zniszczenia i sama jedna jest dostateczną tamą wstrzymującą 

i jego ciągłe doskonalenie się” (Śniadecki, 1952, s. 220). Według Jędrzeja Śniadeckiego 

natura (przyroda) „…podpowiada…” sposoby postępowania wychowawczego, natomiast 

ideały wychowania są uwarunkowane kulturą społeczeństwa. Ideał jest nieosiągalny, 

ponieważ „…doskonałość nie jest rzeczą ludzką…” (Śniadecki, 1990, s. XVII.), tym 

bardziej, że cywilizacja wpływa na ludzi „…zwyradniająco…” (za: Stasiewicz, 1970, s. 

109–125).  

Jędrzeja Śniadeckiego uznano za prekursora ekologii w Polsce, także dlatego, że 

krytykował złe gospodarowanie zasobami naturalnymi. Podkreślił, że związek 

człowieka z przyrodą jest warunkiem jego życia, ponieważ człowiek stanowi integralną 

część systemu natury (praw przyrody). Jędrzej Śniadecki ocenił znaczenie Słońca 

(Szyfman, 1960, s. 67 i nast. ) w życiu roślin oraz procesach organicznych, a także 

zależność rozwoju organizmów od warunków zewnętrznych. Uzasadnił (por. 

Chrzęściewski, 1978, s. 112) uwarunkowanie rozwoju organizmu ludzkiego od wpływu 

środowiska społecznego i przyrodniczego - w kształtowaniu właściwości 

fizjologicznych. Przyrodę pojmował jako zbiorowisko poszczególnych jednostek i 

gatunków, ściśle ze sobą powiązanych, aby każde – jak to określił – jestestwo mogło 

rozwijać się dzięki wodzie, powietrzu, cieple, światłu, pokarmowi. Jędrzej Śniadecki 

uzasadnił zasadę entropii, według której zjawiska przebiegające w zamkniętym układzie 

ciał są jednokierunkowe i stan układu (w przeszłości, dokonany) nie może się nigdy w 

całości powtórzyć (Śniadecki, 1952, s. 442). Postulował redukowanie sprzeczności 

natury i kultury (Strojnowski, 1968, s. 61), a także interdyscyplinarną współpracę 

naukową w celu badania i rozwiązywania problemów naukowych w zakresie biologii, 

chemii, medycyny i nauk społecznych.  

Według przyrodnika, geologa i filozofa - Stanisława Staszica, który czerpał wiedzę 

na podstawie obserwacji przyrody16 człowiek jest częścią przyrody, a zdrowie ludzkie 

zależy od naturalnych jej praw i dobrze zorganizowanego społeczeństwa 

obywatelskiego „…żadne jestestwo nie jest oddzielone od drugich. Wszystko się łączy, 

wszystko ukazuje jedności znamię. Między stworzeniem a stworzeniem nie ma 

podziału…” (Staszic, 2003, s. 16). Stanisław Staszic twierdził, że trzeba pomagać 

„…matce naturze…” doskonalić istotę życia, ponieważ „…wszystko dobre pochodzi od 

dobroci jestestwa…” (Staszic, 1819, s. 94), a „…natura jest sama przez się dziełem 

                                                 
15 Mowa pogrzebowa po ś. p. Jędrzeju Śniadeckim, Nakładem A. Assa, czcionkami J. Blumowicza, Wilno 
1861, s. 7. 
16 Por. W. Goetel, O znaczeniu „Ziemiorództwa Karpatów” Stanisława Staszica w historii geologii polskiej, 
w: S. Staszic, O ziemiorództwie Karpatów i innych gor i rownin Polski, Książka reprodukowana według 
oryginalnego egzemplarza wydanego w Warszawie w 1815 roku, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 
1955, s. 86. Por. S. Staszic, O Ziemiorództwie Karpatów, i innych gor i rownin Polski, w: Dzieła Stanisława 
Staszica, W Drukarni Jego Cesarsko-Królewskiej Mości Rządowej, Warszawa 1819 – 1820, t. 3. 
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ustawicznie żywem…”17 jest źródłem życia. Staszic podkreślił także, że tylko człowiek 

wykształcony może zrozumieć pozytywne i negatywne aspekty egzystencji w 

środowisku przyrody, który w systemie przyrody dostrzega naturalne prawa rządzące 

rozwojem w środowisku życia.  

 

5. Natura jako narodowe sacrum w okresie polskiego Romantyzmu 

 

Friedrich Wilhelm von Schelling twierdził, że między człowiekiem a Bogiem 

pośredniczy ezoteryczna intuicja natury, konieczny jest więc - jego zdaniem - dialog z 

przyrodą (Andrzejewski, 1992, s. 161– 65). Natomiast niemiecki podróżnik, geograf i 

przyrodnik Alexander von Humboldt w 1819 roku wprowadził pojęcie pomnik 

przyrody, tak określając najstarsze drzewo „Zamang” (Wenezuela). W 1850 roku 

opublikował dzieło pt. „Obrazy natury”, w którym zaprezentował florę różnych stref 

geograficznych. Natomiast według Jacka Kolbuszewskiego Romantyzm tworząc 

estetyczną estymę swojskości przyrody ojczystej dał tym samym podstawę, na której 

rozwijały się koncepcje ochrony przyrody w czasach późniejszych18. Przyroda ojczysta 

w twórczości poetów pełniła funkcję świadka dziejowych wydarzeń, stała się symbolem 

polskości. Maurycy Mochnacki, który sformułował program polskiego Romantyzmu 

wyraził, że celem sztuki jest naśladowanie pięknej natury „…w naturze widzimy postęp 

nieprzerwany od bezwładności do życia, a w samym życiu ileż odmian, ile 

modyfikacji…”19. Podobnie jak wspomniany Schelling - Maurycy Mochnacki dostrzegł 

obecność refleksji intelektualnej (teoriopoznawczej) w naturze. Podkreślił, że wraz z 

rozwojem cywilizacji20 redukują się instynktowne (wrodzone) zdolności rozumienia 

przyrody przez ludzi, co sprawia, że natura staje się dla człowieka przedmiotem.  

W twórczości polskiego Romantyzmu wykreowano dzieła, które obfitują 

symboliką niepowtarzalnego piękna przyrody ojczystej. Współtwórca polskiego 

Romantyzmu Adam Mickiewicz jest autorem pięknych opisów przyrody – m.in. ogrodu 

wokół szlacheckiego dworu, pełnego „…bukietów trawy angielskiej i mięty…”, sadu 

(Mickiewicz, 1986, s. 53 – 54, 70 – 73, 89) oraz polskiego gaju (por. tamże, s. 79). 

Cyprian Kamil Norwid - miłośnik wędrówek, jest autorem przyrodniczych metafor, 

zaprezentowanych w utworze poetyckim pt. „Wieś” (Norwid, 2003, s. 44–45). Natomiast 

                                                 
17 Epoki natury tłomaczone z francuzkiego przez Stanisława Staszica w roku 1784 przedrukowane w 
Krakowie w roku 1803, W Drukarni Rządowei, Warszawa 1816, w: Dzieła Stanisława Staszica, W Drukarni 
Jego Cesarsko-Królewskiej Mości Rządowej, Warszawa 1818 – 1819, t. 2, s. XXI. 
18 Por. J. Kolbuszewski, Ochrona przyrody a kultura, Wydanie drugie poprawione, Towarzystwo Przyjaciół 
Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1992, s. 58 – 76. 
19 M. Mochnacki, Rozprawy literackie (opr. M. Strzyżewski), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 
2004, s. 118 – 215.  
20 Według M. Mochnackiego cywilizacja to „…moc, dzielność i stateczne, bezprzestanne objawianie się i 
wyrażanie tego ducha we wszystkich nawzajem umiejętnościach, we wszystkich naukach, we wszystkich 
tworach ludzkiego umysłu (…) w powszechnym systemie działań i poruszeń myśli całego narodu…”. Por. 
w: tamże, s. 240. 
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Seweryn Goszczyński (1958) napisał pamiętniki pt. „Dziennik podróży do Tatrów”, w 

których opisał przyrodę tatrzańską i kulturę góralską. Dzieło implikuje ekspresję 

poetyckiego zachwytu dla piękna przyrody: „O jak ja wam zazdroszczę w tej chwili, góry, 

lasy, co z wyżyn waszych patrzycie zawsze na tę krainę; wam żadne jej zjawisko nie jest 

stracone (…) zazdrościłem drzewom, skałom…” (tamże, s. 227).  

Miłośnik przyrody i turysta – Bogusz Zygmunt Stęczyński (1997), który pieszo 

przemierzył Tatry i Sudety (czynił to systematycznie od wiosny do jesieni przez 

dwadzieścia lat) napisał poemat, który ma wartość źródłową, jako „…kopalnia wiedzy o 

Tatrach…” (tamże, s. 164–175). W tej monografii wyraził poetycki zachwyt dla 

naturalnego piękna przyrody ojczystej: „…Tatry! Pełne powabów cudownej piękności! O 

wy góry Sarmackie…” (tamże, s. 48, 97, 113). Twórczą ekspresję poświęcił wartości 

naturalnego piękna Sudetów (Stęczyński, 1981, s. 53) oraz związkowi człowieka ze 

środowiskiem przyrody (tamże, s. 74, 93). Wincenty Pol w poemacie pt. „Pieśń o ziemi 

naszej” (Pol, 1843, s. 2) zachęcił do częstego kontaktu ze środowiskiem naturalnym 

podczas górskich wędrówek (tenże, 1852, s. 62). Podkreślił piękno i dobro płynące z 

przyrody (tamże, s. 50), z jej ojczystych zasobów naturalnych (tamże, s. 10), ukazał 

terapeutyczną funkcję przyrody (Pol, 1898, s. 264–265). Poezję piękna przyrody 

regionalnej stworzył także Teofil Lenartowicz (1999, s. 42–43, 112–113, 121) – poeta 

miłujący rodzinną przyrodę kurpiowską, za którą tęsknił, przebywając na emigracji.  

W warunkach niewoli narodowej przyroda ojczysta stanowiła swoiste narodowe 

sacrum, a twórczość poetycka ekspresji przyrody ojczystej pełniła funkcję patriotyczną, 

odnowy moralnej, kształtowania sfery emocjonalnej osobowości, sentymentalnej 

apologii uczuć, intuicyjnego poznania oraz fascynacji słowiańszczyzną. Natomiast 

idealistyczną filozofię narodową w zakresie wychowania patriotycznego stworzył 

Bronisław Ferdynand Trentowski (1978) – wybitny polski filozof, pedagog, który po 

upadku Powstania Listopadowego mieszkał w Niemczech i pracował we Fryburgu 

Badeńskim.  

Trentowski rozważając podstawy filozofii przyrody przypomniał, że przez tysiące 

lat czczono naturę – jako Boga. Ta pierwotna religia była panteistyczną mądrością ludzi. 

Według Trentowskiego „…podobnie jak podstawowym składnikiem trójjedynego i 

jedynie prawdziwego Boga jest Bóg – Ojciec, tak i w prawdziwej teologii jest nim 

teologia natury, a w prawdziwej filozofii panteizm. (…) Wszystkie dotychczasowe 

filozofie są (…) panteizmem; jeśli (…) są realistyczne, czynią materię Bogiem, a gdy 

idealistyczne, deifikują ducha stworzonego, a zatem również to, co naturalne…” (tamże, 

s. 358–400). Trentowski twierdził, że człowiek jest „…kwiatem całego objawienia…”, 

ostatnim ogniwem natury, która przechodzi niezliczone metamorfozy i w ciele ludzkim 

osiąga doskonałość. Według Trentowskiego istota Boga i istota człowieka są absolutnie 

tożsame i względnie różne (tamże, s. 576). Przy czym istotę ludzką pod względem 

ilościowym stanowią: ciało, dusza, jaźń, a pod względem jakościowym następujące 

aspekty „…trójjedynej jedności: zmysłowość, rozum, apercepcja…” (tamże, s. 461–482). 

Zasad natury trzeba szukać w istocie człowieka i w istnieniu boskim, natomiast 
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ostatecznym celem natury - w koncepcji Trentowskiego - jest „…jaźń ludzka w 

momencie swojego ciała…”. W ujęciu Trentowskiego natura jest istnieniem boskim w 

momencie materii, czyli Bogiem w jego wiecznej i czasowej cielesności (tamże, s. 594–

600).  

Trentowski wymienił następujące prawa, według których powstała natura 

(kategorie natury): rozciągłość, nieustanna przemiana cielesności (metamorfoza), 

ujednostkowienie, różnorodność, praworządność, celowość, wielość. Źródło tych 

kategorii stanowi progresywna analiza zasady natury. Wyjaśnił, że kanony natury 

powstają dzięki progresywnej syntezie kategorii natury i zasady natury, a więc dzięki 

stopniowemu ich zespalaniu. Wymienił sześć kanonów natury (trzy ilościowe, trzy 

jakościowe): ewolucja, inwolucja, prowolucja, heterogeniczność, homogeniczność, 

analogia. Siódmy jest samą naturą, która dzieli się na: pranaturę majestatycznych 

gwiazd (nieba), naturę nieorganiczną epigenezy i indukcji oraz naturę organiczną, w 

której wszystkie – w ujęciu Trentowskiego – poprzedzające natury stają się absolutną 

jednością i w której Bóg występuje jako mesjasz – czyli człowiecza (indywidualna) boska 

osoba (tamże, s. 607–865). Bronisław Ferdynand Trentowski człowieka określił 

pomniejszoną całością natury. Postulował wychowanie człowieka – mężczyznę 

„…rzeczywistego czynu…”, mądrego, niepowtarzalnie indywidualnego patriotę i 

światłego obywatela, miłującego wolność. W nawiązaniu do Jeana J. Rousseau 

postulował wychowanie naturalne, rozwijające ciało i umysł.  

Narodową prepozytywistyczną filozofię czynu, pracy organicznej głosił August 

hr. Cieszkowski. Twórczość Cieszkowskiego stanowi nawiązanie do oświeceniowej 

doktryny fizjokratycznej, poglądów Stanisława Staszica oraz Johanna H. Pestalozziego, a 

także poglądów Adolfa Diesterwega, Ewarysta Estkowskiego, Karola Libelta – w 

dostrzeżeniu potrzeby równouprawnienia wiedzy humanistycznej i matematyczno-

przyrodniczej21. Do doktryny fizjokratycznej nawiązał również Ewaryst Estkowski 

(1861, s. 70), który podkreślił współzależność procesów zachodzących w środowisku 

przyrody „…jak dobrze Bóg urządził na ziemi! Liść z drzewa opada, gnije, zamienia się w 

czarną ziemię i znów na pokarm roślinom służy…” (tamże, s. 60). Natomiast według 

Ludwika Bierkowskiego (1850, s. 13–14) – profesora w Uniwersytecie Jagiellońskim w 

Krakowie człowiek stanowi osobny rodzaj (genus) wśród zwierząt ssących. Jest częścią 

„…mądrej przyrody…” i jako istota obdarowana przez przyrodę „…chojnie swojemi 

płodami…” ma dbać o swoje zdrowie i być pożyteczną.  

                                                 
21 Por. J. Hellwig, Myśl pedagogiczna Augusta Cieszkowskiego, w: B. Goryńska-Bittner i J. Stępień (red.), 
August Cieszkowski Wielkopolanin i Europejczyk, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1994, s. 119 – 
129. 
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6. Wyodrębnienie pojęcia ekologia w II połowie XIX wieku - w okresie 

polskiego Pozytywizmu 

 

Korzenie Pozytywizmu tkwią zwłaszcza w filozofii Oświecenia. Pozytywiści byli 

zainteresowani przyrodniczymi badaniami naukowymi. August Comte i Herbert 

Spencer22 porównali społeczeństwo do organizmu. Ich wersja socjologicznego 

ewolucjonizmu jest odmienna i chronologicznie wcześniejsza od ewolucjonizmu23 

biologicznego, sformułowanego przez Charlesa Darwina (por. Sztompka, 2002, s. 441, 

495), w książce pt. „O powstaniu gatunków drogą doboru naturalnego”. Tę koncepcję, 

niezależnie od Darwina opracował angielski przyrodnik, podróżnik Alfred Russel 

Wallace, dwadzieścia lat później - w 1858 roku. Obaj, podczas badań naukowych, 

dotyczących przemian ewolucyjnych doboru naturalnego w przyrodzie, wzajemnego 

oddziaływania środowiska i organizmów je zamieszkujących sięgnęli do dzieła Thomasa 

Roberta Malthusa pt. „Rozprawa o prawie ludności’, które zostało opublikowane w 1798 

roku (por. Campbell, 1995, s. 12–13).  Również Józef Supiński – ekonomista i 

socjolog, autor książki pt. „Szkoła polska gospodarstwa społecznego” (1862) 

społeczeństwo ujmował pozytywistycznie - w kategoriach organizmu biologicznego (za: 

Wroczyński, 1987, s. 929).  

W okresie Pozytywizmu przyrodę pojmowano w kategorii piękna i dobra. W 

porównaniu z romantycznym ujmowaniem przyrody (gdy intuicja i składnik uczuciowy 

postaw wobec przyrody przeważały nad poznawczym pojmowaniem zjawisk natury) – 

w kulturze ogólnej tendencji Pozytywizmu, naukowe poznanie miało pierwszorzędne 

znaczenie w rozwoju badań przyrodniczych. Niemiecki zoolog, darwinista, profesor 

Uniwersytetu w Jenie – Ernst Haeckel, w dziele pt. „Generalle Morphologie der 

Organismen” (1866) (za: Kowalska, 1983, s. 361) wyodrębnił termin ekologia, w 

odniesieniu do relacji między społecznościami ludzkimi oraz środowiskiem społecznym 

i przyrodniczym (por. Wójcik, 1995, s. 98). Określił ekologię, jako naukę o zwierzętach 

organizujących swoje siedlisko (domostwo) (por. Frątczak, 1995, s. 9). Haeckel 

sformułował prawo biogenetyczne, według którego rozwój ontogenetyczny – osobniczy 

danego gatunku jest powtórzeniem jego rozwoju rodowego (por. tamże, s. 149; por. 

również Pieter, 1976, s. 236). Pojęcie ekologia sformułowane przez Haeckla zostało 

uściślone przez innych badaczy, m.in. przez entomologa Stephena Alfreda Forbesa w 

1895 roku (za: Dołęga, 2003, s. 23).  

                                                 
22 Angielski filozof Herbert Spencer twierdził, że podobnie jak w przyrodzie nie ma nagłego tworzenia, 
również rozwój psychiki ludzkiej (oraz społeczeństwa) dokonuje się dzięki ewolucji. Według Spencera 
społeczeństwo posiada wspólne cechy z organizmami żywymi. Na wzór organizmu złożonego z komórek – 
społeczeństwo tworzą ludzie, powiązani ze względu na współzależność pracy i pełnienie poszczególnych 
funkcji – zróżnicowanych działań w strukturze organizmu społecznego.  
23 Naukowa teoria ewolucji w XIX wieku rozwijała się w poszczególnych dziedzinach wiedzy. Por. B. 
Suchodolski, Kilka refleksji nad dziejami nauk przyrodniczych w Polsce, w: K. Maślankiewicz (red.), Zarys 
dziejów nauk przyrodniczych w Polsce, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983, s. 24. 
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Na ziemiach polskich pod zaborami, w trudnych latach niewoli narodowej, gdy 

kultura polska dzielnie stawiała opór w walce o przetrwanie realizowano ochronę 

środowiska życia. W zaborze pruskim inicjatorem ochrony przyrody - od 1887 roku był 

botanik Hugo Conwentz, którego uznano za pioniera ochrony przyrody, nie tylko w 

Niemczech, ale także w skali światowej. Studiował nauki przyrodnicze na 

uniwersytetach: we Wrocławiu i w Getyndze, zaprezentował liczne autorskie odczyty w 

prawie wszystkich krajach europejskich, które poświęcił przyrodzie chronionej, rzadkim 

gatunkom roślin i zwierząt (m.in. cisa, brzozy karłowatej, limby, bobra, żółwia, wilka) 

(por. W. Szafer, 1924, z. 4, s.114–115). Na ziemiach polskich zaboru pruskiego 

popularyzowano ochronę przyrody, tworzono rezerwaty przyrody w okolicy: Gdańska, 

Torunia i w Borach Tucholskich. Natomiast na ziemiach polskich zaboru austriackiego 

ochronę przyrody realizował zoolog – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Maksymilian Nowicki (por. Szafer, 1920, s. 11-19), który był inicjatorem ustawy, z 19 

lipca 1869 roku pt. „Względem zakazu łapania, wytępiania i sprzedawania zwierząt 

alpejskich właściwych Tatrom, świstaka i dzikich kóz”. Tę ustawę, uchwaloną przez Sejm 

Krajowy we Lwowie 8 października 1868 roku uznano za pierwszą tego rodzaju w 

Europie24. Trzeba dodać, że w 1875 roku powołano we Lwowie Towarzystwo 

Przyrodników im. M. Kopernika, a w 1880 roku zoolog Włodzimierz Dzieduszycki 

założył muzeum, w którym udostępnił mieszkańcom Lwowa swoją kolekcję zbiorów 

(okazów) przyrodniczych (Skubała-Tokarska, 1983, s. 79–81; por. również Wroczyński, 

1987, s. 196). Trzeba przypomnieć, że w 1890 roku utworzono pierwszy na ziemiach 

polskich rezerwat przyrodniczy „Pamiątka Pieniacka” na Podolu25.  

W latach polskiego Pozytywizmu problematyka przyrodnicza realizowana była 

na łamach książek dla dzieci. Przyrodę eksponowano jako „…wspaniałą księgę 

objawienia Ducha Bożego (…) wzorzec piękna…” (Boberski, 1891, s. 2; por. również 

Graczyński, 1869, s. 69). Proponowano wycieczki przyrodnicze, także w celach 

leczniczych. Dzięki Józefowi Dietlowi rozwinęła się balneologia i leczenie sanatoryjne 

(por. Hensel, Pazdur, 1979, s. 464). Dietl (1857, s. 39–207) wyjaśnił, że naturalne wody 

zdrojowe - jako cenne zjawisko przyrody są środkiem leczniczym wielu schorzeń, mają 

także walor prewencyjny w zapobieganiu chorobom. O leczniczych i turystycznych 

walorach przyrody pisał również Tytus Chałubiński (1988, s. 76), podkreślając piękno 

górskiej przyrody.  

                                                 
24 Historia ochrony przyrody i środowiska w Polsce, w: E. Mazur, Słownik ekologii i ochrony środowiska, 
Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995, s. 84. 
25 Pierwszy rezerwat przyrodniczy na świecie utworzono: w 1805 roku - jako rezerwat torfowy w 
Gammelmosen w Danii. Rezerwat gorących źródeł w stanie Arkansas – w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej utworzono w 1832 roku. Rezerwat w Lasku Fontainebleau pod Paryżem założono w 1861 roku. 
Natomiast pierwszy park narodowy na świecie utworzono w 1872 roku - w Yellowstone, w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Zob. E. Pieczyńska, I. Spodniewska, Ekologia a ochrona środowiska 
człowieka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1979, s. 10. 
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W okresie pozytywistycznego utylitaryzmu społecznego i troski o harmonijny 

rozwój społeczny wykreowano również utwory poetyckie (zob. np. Asnyk, 1923, s. 6; 

por. także: Asnyk, 1998, s. 3– 35), poświęcone przyrodzie oraz opisy z podróży i 

przechadzek „…po kwiecistych łąkach i ciemnych, jodłowych borach…” (Gloger, 1903, s. 

3). Bolesław Prus (Aleksander Głowacki) wyznał, że obcowanie z naturą doskonali duszę 

ludzką (por. Prus <A. Głowacki>, 1905, s. 277) pod warunkiem, że natura – powietrze, 

woda, ziemia jest – jak to ujął - użyteczna czystością (por. tamże, s. 108). Podkreślił, że 

tylko górskie i leśne powietrze, dzięki czystości ma wartość zdrowotną. Z ekologiczną 

troską postulował powołanie Towarzystwa Przyjaciół Natury, które „…czuwałoby nad 

szczęściem nie tylko zwierząt, nie tylko roślin, ale nawet ziemi, lasów, stawów”. W 

omawianym okresie historycznym na ziemiach polskich pod zaborami rozwijało się 

czasopiśmiennictwo przyrodnicze. Od 1876 roku publikacje przyrodniczo-naukowe 

ukazywały się w roczniku „Kosmos”, a od 1881 roku publikowano „Pamiętnik 

Fizjokratyczny”.  

Z zarysowanej linii rozwojowej kształtowania się różnorodnych aspektów intuicji 

ekologicznych w kulturze polskiej, w poszczególnych epokach historycznych (na tle 

kultury europejskiej) wynika, że to cenne dziedzictwo ideacyjne stanowiło kreatywny 

fundament dla rozwoju prekursorskiej myśli ekologicznej oraz rozwoju wiedzy 

ekologicznej w naukowym ujęciu w XX wieku. Jak już w niniejszym artykule 

wspomniano, stanowi również antecedencję kultury ekologicznej w XXI wieku.  
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Artykuł składa się z dwóch części. 

Pierwszą część stanowi krótka refleksja w języku angielskim napisana przez 

Janinę Filipczuk, którą przesłała trzy miesiące przed swoją śmiercią z prośbą o 

rozpropagowanie jej ostatnich przemyśleń na temat kobiecego ciała. 

W artykule poruszone są kwestie aktywności społeczeństw na rzecz ochrony 

środowiska, przy jednoczesnym pomijaniu przez wiele środowisk ważnych faktów 

związanych z zanieczyszczaniem kobiecego ciała, szczególnie substancjami 

hormonalnymi. Artykuł zawiera również podstawową wiedzę na temat proponowanej 

antykoncepcji  niszczącej zarówno ciało kobiety i mężczyzny, jak i samo środowisko. 

Przeanalizowane w nim zostały także podstawowe problemy dotyczące edukacji 

seksualnej i wychowania integralnego promującego wartość ludzkiej płciowości. 

 

 

Janian Filipczuk 

A pharmacist at Hooper’s Pharmacy in Canada (Toronto area) 

She was also a Certified Fertility Care Practitioner and Educator 

 

An ecological blind spot - Contraceptives are polluting women's bodies  

and the environment, but who cares? 

 

There is a huge effort today to protect the physical environment from the 

unintended effects of human activity. We have international agreements and national 

policies to reduce global warming by curbing excess carbon, produced as human beings 

pursue their material wellbeing. 

On a smaller scale, we each do our best to turn off the taps, turn down the lights, 

use public transport, cut down on the fumes, recycle, recycle, and definitely not flush any 

medicines down the sink – especially not the brain-altering or endocrine-disrupting kind. 

Yes, we are constantly seeking ways to reduce air and water pollution, and in Canada, the 

Environment Act even allows citizens to bring civil action when the government is not 

http://www.greenstudentu.com/encyclopedia/pollution
http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=En&n=24374285-1
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enforcing environmental laws. 

But in spite of all our efforts, there are tell-tale signs that a particular type of 

pollutant, the endocrine disruptor, is wreaking havoc on our ecosystems. And as the 

world’s rivers are in a crisis of ominous proportions, we are witnessing the alarming 

effects wrought by estrogenic substances on aquatic life. Feminized male fish that lay eggs 

and/or have lost their reproductive abilities have been found near waste water effluent 

areas. 

There are also growing concerns about damage to the human body from 

pollutants, although there appear to be no human data on long-term effects from this 

exposure. Not reassuringly, the World Health Organization reports that there are still 

many unknowns. 

In an effort to curb pollution, Canada has recently declared bisphenol A a toxic 

substance under the Canadian Environmental Protection Act - a great victory for 

environmentalists, and a huge relief for Canadians, as exposed rodents have shown signs 

of neurological and behavioural developmental problems. 

Used in the making of clear, hard plastics, as well as food can liners, BPA is known 

as the “gender bending chemical”. Even trace amounts found on some shopping receipts 

may contribute to impotence of male shoppers - while boosting Viagra sales - if they 

touch their mouths or handle food. 

The endocrine disruptor has also been linked to low sex drive and DNA damage in 

sperm; it may disrupt female reproductive systems, and contribute to development of 

cancers and metabolic diseases. Its status is currently under review in Europe and the US. 

But why are environmental crusaders hounding plastic manufacturers and the 

canned foods industry while ignoring the most obvious culprit: pharmaceuticals in our 

water supply? Not just what is dumped by manufacturers or consumers, but more 

importantly, what is flushed down the toilet after human consumption? 

The fact remains that over the past 50 years countless millions of women have 

ingested synthetic hormones - great endocrine disruptors - to prevent conception, and 

excreted the waste product. 

This is affirmed in a peer-reviewed paper by Alan D. Pickering of the Natural 

Environment Research Council, and John D Sumpter of Brunel University, who highlight 

that although some of the endocrine-disruptors are industrial chemicals, it seems clear 

that the most pervasive estrogens in the aquatic environment are steroids derived from 

human excretion. They readily admit that although, theoretically, the pill could be 

controlled at source, “the social implications of this would be totally unacceptable”. 

Meanwhile, whether the pharmaceutical industry could develop „an effective but 

environmentally less persistent alternative...remains an open question.” 

Oh really? What makes hormonal contraception sacrosanct among other 

pollutants? Is it that there is absolutely no better way to guarantee women’s 

“reproductive choice”? Or is there, behind that slogan, an attitude to the female body that 

is out of sync with ecological thinking and, if the truth be told, not concerned with real 

http://www.niehs.nih.gov/health/topics/agents/endocrine/
http://www.nature.com/nature/journal/v467/n7315/full/nature09440.html
http://www.usgs.gov/newsroom/article.asp?ID=2630
http://www.usgs.gov/newsroom/article.asp?ID=2630
http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/index.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2010/2010-03-31/html/sor-dors53-eng.html
http://www.canada.com/vancouversun/news/story.html?id=9f043e28-3d09-4480-8f03-edac6b0964b9&k=96037
http://current.com/1sjir4c
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/7861156/Sex-and-shopping-how-retail-therapy-really-is-bad-for-mens-health-and-fertility.html
http://chemicalwatch.com/5917
http://www.medscape.com/viewarticle/729005
http://www.mercatornet.com/articles/view/medicine_that_makes_you_sick/
http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/es032570f
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choices for women at all. 

Think about it: if estrogenic contaminants aren’t good enough for rodents or fish, 

why would women consume them? After all, women themselves suffer ill effects of 

hormonal contraceptives which are gradually being revealed, even as blogosphere chat 

rooms are increasingly flooded with expressions of personal malaise. 

How many women know that in 2005 the World Health Organisation classified the 

contraceptive pill as a Group I carcinogen because of proven links with breast and some 

other cancers? Do they know that sex hormones can compromise the immune system? 

How about recent findings that show the Pill may skew the biological cues that 

help a woman choose a compatible mate? (Imagine getting off the Pill only to wake up 

one day and realize you are lying next to a man you loathe!) Again, German researchers 

have linked the Pill to female sexual dysfunction, and neurologists are concerned the 

progestin component may be affecting our ability to think. Alzheimer’s anyone? This 

gambling with women’s wellbeing goes back to the beginnings of the pill in the 1950s. It 

was then that American scientists took advantage of impoverished Puerto Rican women, 

not informing them that they were being corralled into a medical experiment with 

potentially dangerous side effects. This gambling has continued ever since, through the 

Depo Provera controversy to the recent Ortho Evra patch fiasco.  

Yet, even as lawsuits over Evra are quietly settled in both the US and Canada - the 

British Columbia government is suing to recover past and future health care costs for 

damages inflicted on women - as NBC reports, the millions paid out to victims is peanuts 

compared to the billions on profit sales.  How come after 50 years of militant feminism 

and environ-mentalism that nobody cares about the ecology of women’s bodies and the 

integrity of their person? How much longer will women agree to be guinea pigs “for the 

sake of the planet” - or for the sake of Big Pharma’s profits? And what may turn the tide? 

The threat of impotence and sterility among the male population?  If the driving force 

of contraception really is choice for women - and not just social control of fertility - there 

is an alternative, just as there are alternatives to plastics and cans, oil and coal if we 

really want to find them. In fact, we don’t even have to look for a healthy method of 

family planning; it already exists.  Different types of natural family planning, has been 

shown in scientific studies to be a highly effective methods when couples are properly 

instructed and use the method consistently - as is the case with hormonal and other 

methods. The Creighton Model FertilityCare System™ (fundation for 

NaProTECHNOLOGY™) is at least as effective as the birth control pill (method effecti-

vness -99.5%) and more effective then any device on the market. It does require a 

change in lifestyle, but the biggest barrier to change now lies with healthcare 

professionals, most of whom just don’t know enough about it, as a recent study co-

authored by Dr. Ellen Wiebe at the Dept of Family Practice at the University of British 

Columbia clearly shows. In fact, most physicians underestimate the effectiveness of NFP, 

and only a small proportion of them provide information on this healthier option. In a 

http://www.bcpinstitute.org/2009-Lanfranchi-LinacreQuarterly%5B1%5D.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-6632.1999.tb07628.x/abstract
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7558499.stm
http://www.montrealgazette.com/health/Despite+Catholic+teachings+women+religiously+take+pill/2998710/Birth+control+pill+associated+with+female+sexual+dysfunction+German+researchers/2988974/story.html
http://pharmweb.usc.edu/brinton-lab/documents/2008/BrintonR_FrontNeuroendo29_2008.pdf
http://www.mercatornet.com/articles/view/50_years_of_the_pill/
http://www.pbs.org/wgbh/amex/pill/peopleevents/e_puertorico.html
http://today.msnbc.msn.com/id/39306467
http://www.birthcontrolpatchsideeffects.com/manufacturer-settles-birth-control-patch-lawsuits-in-canada/
http://today.msnbc.msn.com/id/39306467
http://www.annalsofepidemiology.org/article/S1047-2797%2807%2900345-6/abstract
http://www.justisse.ca/MediaGallery/Documents/Effectiveness.pdf
http://www.sogc.org/jogc/abstracts/full/201007_WomensHealth_1.pdf
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world increasingly preoccupied with conserving nature and singing the virtues of 

naturalness, this is an anomaly, to say the least. To continue along the path of promoting 

risky and polluting contraceptives while ignoring a wholesome alternative would look 

very like an ideological or commercial commitment, and nothing to do with women’s 

reproductive health at all. Or care for the planet, for that matter. Can we as pharmacists 

really care? 

 

 

dr Irena Grochowska 

prof. UKSW Maria Ryś 

 

EKOLOGIA LUDZKIEJ PROKREACJI 

PROMOCJA WARTOŚCI PŁCIOWOŚCI 

 

1. Ochrona środowiska wyzwaniem dla współczesnego człowieka 

  

Dzisiejsze społeczeństwa dużym wysiłkiem i podejmowaną aktywnością próbują 

chronić środowisko przed niezamierzonymi skutkami ubocznymi różnych form ludzkiej 

działalności. Międzynarodowe konwencje, ustawy i umowy dotyczą przeciwdziałania 

ociepleniu klimatu, redukcji ditlenku węgla, zachęcają do oszczędzania wody, redukcji 

spalin, różnych form utylizacji odpadów i niezanieczyszczenia środowiska 

medykamentami. 

Wiele aktywności zarówno intelektualnych jak i tych fizycznych jest związanych z 

ochroną środowiska. Na małą skalę np. w gospodarstwach domowych, coraz częściej 

dbamy o zakręcanie kranów, gaszenie świateł, korzystania z transportu publicznego w 

celu redukowania produktów spalania. 

Wydaje się, że naukowcy, decydenci i aktywiści społeczni bezustannie poszukują 

nowych sposobów utylizacji śmieci, nowych form ochrony przyrody, nowych 

skutecznych umów społecznych i usankcjonowań prawnych, ale pewne obszary zagrożeń 

są nadal nieobecne w mediach, tym samym wiedza o nich nie jest dostepna szerokiej 

opinii publicznej. 

Do takich problemów przemilczanych przez media należą zanieczyszczenia 

szczególne przez substancje farmakologiczne zakłócające gospodarkę hormonalną 

żywych organizmów. 

Troszcząc się o środowisko w pełni świadomi niebezpieczeństw, staramy się nie 

wrzucać leków do kanalizacji i środków farmakologicznych na wysypiska. Jesteśmy 

wrażliwy na apele zbiórek przeterminowanych leków, ale inne sposoby przedostawania 

się ich do środowiska nie budzą większego niepokoju. 

Powszechne korzystanie ze środków antykoncepcyjnych jest właśnie takim 

ukrytym problemem. Hedonistyczne wykorzystywanie płodności, poprzez jej ujarzmianie, 

między innymi za pomocą hormonalnej antykoncepcji, ma w konsekwencji wpływ na 
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rozwój, zarówno osoby, jak i wspólnoty ludzkiej oraz całego środowiska przyrodniczego. 

 

2. Brak szacunku dla ciała kobiety – brakiem szacunku dla środowiska 

 

Jeżeli troska o środowisko, które jest nieodzownym elementem naszego życia  

i stanowi dobro wspólne, jest obowiązkiem względem drugiego człowieka, to dlaczego tak 

trudno jest uświadomić sobie potrzebę bezpośredniej troski o człowieka, w tym o samego 

siebie. 

Jan Paweł II twierdził, że zły stan ekologii jest przejawem głebokiego moralnego 

kryzysu człowieka. Istnieje więc pilna potrzeba odnowy moralnej i kształtowania 

odpowiedzialności ekologicznej wobec siebie, innych i środowiska. 

Troskę o ekologię widać także w nauczaniu Bednedykta XVI. Jego apel zawarty 

encyklice Caritas in veritate (2009, 50) o szacunek dla osoby i środowiska dobrze 

odzwierciedlają słowa: „to w jaki sposób człowiek traktuje środowisko naturalne, wpływa 

na to, jak traktuje samego siebie i na odwrót”. Warto podkreślić także to, że ekologia 

ludzka, a szczególnie ekologia kobiety, wpływa na ekologię środowiskową.  

Refleksja nad stosowaniem środków antykoncepcyjnych jest refleksją o 

obowiązkach, jakie mamy w stosunku do osoby jako takiej i do środowiska.  

P. Estes (2001, s. 7) wskazuje tu na negatywny wpływ cywilizacji niszczący 

przyrodzone, właściwe każdej kobiecie cechy. Utracona siła życiowa kobiety osłabia ją, 

powoduje dezintegrację emocjalną i psychiczną do tego stopnia, że nie może ona w pełni 

korzystać z bogactwa kobiecości. 

Mary E. Gomes i Allen D. Kanner podjęły problem zależności psychologii 

feministycznej i zagrożenia środowiska. W ich przekonaniu niszczenie Ziemi i 

ujarzmianie płodności kobiety są blisko powiązane (za: Tong, 2002, s. 81). 

W dzisiejszych czasach zaproponowano kobiecie nowy wizerunek, wpajając jej 

coraz bardziej akceptowany społecznie model doceniania jedynie piękna zewnętrznego. 

W konsekwencji zamiast rozkwitu wewnętrznego piękna i rozwoju duchowego, kobiety 

dały się ujarzmić i ograniczyć kanonami jedynie zewnętrznej atrakcyjności, narzucanymi 

przez reklamy, przemysł, stylistów i projektantów. Coraz więcej kobiet przyznaje się do 

sfrustrowania, do zagubienia i niezadowolenia z własnej atrakcyjności, którą porównują z 

promowanymi, nierealnymi wzorcami. Wzorce te w dużej mierze są odpowiedzialne za 

narastające zjawiska anoreksji czy bulimii, prowadzą często do negowania tożsamości 

kobiety, pomijania jej naturalnego, kobiecego wdzięku. Proces ten prowadzi do tego, iż 

wiele kobiet traci poczucie własnej wartości. 

 

3. Cykl kobiety 

  

Naukowcy nie mają wątpliwości, że mózg człowieka, a szczególnie mózg kobiety 

zostaje pod głębokim wpływem hormonów i to one w dużym stopniu mają wpływ na 
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pragnienia, wartości i na wybór tego, co dla danej osoby jest ważne (por. Np. Brizendine, 

2006). 

U kobiet od pierwszej do ostatniej miesiączki, przez długie lata aktywności 

prokreacyjnej, stężenie steroidów płciowych we krwi ulega cyklicznym zmianom. 

Zmienne fale estrogenowo–progesteronowe powodują, że specyficzne kobiece obwody 

mózgowe stają się na te zmiany wrażliwe. W mózgach wszystkich kobiet, które weszły w 

fazę menstruacji, każdego dnia zachodzą pewne drobne zmiany, u niektórych kobiet 

dotyczą nawet do 25% ich aktywności (tamże, s. 2). W większości przypadków zmiany te 

nie mają zasadniczego znaczenia, ale wiele kobiet jest wrażliwa na zmiany hormonalne i 

wtedy odczuwają one wyrażniej objawy, które sprawiają, że czują się rozdrażnione 

psychicznie, niejednokrotnie odczuwają w tym okresie skutki złego samopoczucia. Bywa 

tak, że minimalne zmiany ilości hormonów u kobiet mają wpływ na ich emocje i widzenie 

świata. 

Jeżeli w krótkim czasie zmiany stężenia hormonów we krwi są zauważalne i mają 

odzwierciedlenie w zachowaniu, to biorąc pod uwagę mapę hormonów w czasie 

poszczególnych faz cyklu miesiączkowego i w czasie całego życia, można oczekiwać 

znacznie głębszych zmian hormonalnych i ich konsekwencji. 

L. Brizendine (2006)1 twierdzi, „że wszechobecność hormonów w życiu kobiety 

można dostrzec na każdym etapie życia, poczynając od narodzin. We wszystkich fazach 

życia kobiety hormony kreują tworzenie się nowych połączeń neurologicznych, co 

oznacza nowe idee, emocje i zainteresowania. W związku ze zmiennością hormonalną 

zaczynającą się od trzeciego roku a trwającą do menopauzy, rzeczywistość kobiety jest o 

wiele mniej stała niż mężczyzny”. 

Naukowcy stwierdzili również, że długotrwałe ślady stresu i konfliktów są 

znacznie głębsze w kobiecych mózgach. Za pomocą nowych badań i nowoczesnych 

narzędzi badawczych można poznać funkcjonowanie i chemię kobiecego mózgu oraz 

dokładniej przyjrzeć się, jak wpływają zmiany hormonalne na nastrój, procesy myślowe, 

energię życiową, popęd seksualny, zachowanie i ogólny dobrostan kobiet. 

Pozytronowa emisyjna tomografia komputerowa (PET) oraz funkcjonalny 

magnetyczny rezonans jądrowy (fMRI) pozwalają śledzić pracę ludzkiego mózgu na żywo, 

w czasie rzeczywistym (niegdyś możliwe to było jedynie dzieki sekcjom). 

Obecnie wiadomo, że praktycznie wszystkie części kobiecego mózgu, w tym: 

 hipokamp (odpowiedzialny za uczenie się i pamięć); 

 podwzgórze (główny ośrodek kontroli organizmu); 

 jądro migdałowate (ośrodek emocji) i wiele innych struktur  

powiązane są z nastrojem, pewnością siebie, różnymi zdolnościami werbalnymi, 

emocjonalnymi i poznawczymi. Zmieniają się one pod wpływem podwyższonych 

naprzemiennie stężeń estrogenu i progesteronu, co ma ważne, zauważalne 

                                                 
1 Louann Brizedine – doktor neuropsychiatra. Założyła Womans and Teens Mood and Hormone Clinic. Jest 
autorką wielu artykułów publikowanych w profesjonalnych pismach medycznych i psychiatrycznych. 
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konsekwencje, także behawioralne.   

Długo utrzymujący się stres wpływa negatywnie na możliwości intelektualne, 

kontrolę emocji, obiektywny osąd rzeczywistości. Długotrwałe psychiczne obciążenie 

prowadzi do desynchronizacji czynności bioelektrycznej mózgu i zaburzenia jej 

prawidłowej organizacji przestrzennej. 

W ciągu całego życia człowieka można wyróżnić różne okresy aktywności 

fizycznej, psychicznej i duchowej, zależne od gospodarki hormonalnej. Ważne jest, aby ta 

wiedza była dostępna i w sposób nieskomplikowany przekazywana, pomagała w 

działaniach kobiet w odpowiednich fazach ich życia. Brak wiedzy, przy jednoczesnym, 

nieświadomym korzystaniu np. z hormonalnej antykoncepcji powoduje, że kobiety godzą 

się, aby w ich organizmach dominował chaos, z którego w każdym momencie mogą 

wyniknąć nieprzewidziane zaburzenia. 

Warto jednak pamiętać, że choć biologia stanowi potężną siłę, nie jest jedynym 

determinantem wyznaczającym funkcjonowanie naszej rzeczywistości, a szczególnie 

zachowania ludzkie.  

Jak pisze E. Stein wartość własna kobiety tkwi w jej konstytutywnych cechach1. 

Tożsamość kobiety, docenianie przez nią samą jej kobiecości, poczucie własnej wartości 

ma ogromne znaczenie w zyciu każdej kobiety, w postawach wobec siebie, w tworzeniu 

relacji z innymi, w budowaniu przez nią rodziny, otoczenia bliższego i dalszego. 

Brak akceptacji kobiecości, stałe niezadowolenie z wyglądu, „wygłusza“ poczucie 

włansej wartości, które - według Estes (2001) – tkwi w każdej kobiecie, niezależnie od jej 

wzrostu, wagi, kształtów i wymiarów. Niszczenie instynktownej więzi kobiety z jej 

naturalną cielesnością odbiera jej radość i pewność siebie. Kobieta traci swą subtelność, 

nie akceptuje swojego wyglądu, a swoją samoocenę opiera tylko na wyglądzie, a nie na 

cechach charakteru. Walka i strach przed brakiem akceptacji staje się w takiej sytuacji 

najważniejszym wyzwaniem kobiety. 

Tak „ujarzmiana“ kobieta znacznie gorzej korzysta z umiejętności nawiązywania 

więzi i ze zdolności budowania relacji. Relacje te nie dotyczą tylko rodziny i najbliższych, 

ale odnoszą się do harmonijnego istnienia i współistnienia ludzi i środowiska. Ogołocona z 

naturalnych cech i umiejętności kobieta ogranicza swą działalność jedynie do koniecznych 

zaangażowań praktycznych. Stąd w przemianie świadomości, zarówno kobiet jak i 

mężczyzn, tak ważną rolę odgrywa odkrycie, przyjęcie i zaakcptowanie kobiecej 

swoistości (Stein, 2005, s. 4). 

E. Stein zauważa, że tęsknota za pełnią człowieczeństwa jest niezwykle silna u 

kobiety, ponieważ jest związana z jej szczególnym przeznaczeniem – bycia towarzyszką i 

matką. „Bycie matką – oznacza pielęgnować prawdziwe człowieczeństwo, chronić je i 

dopomagać w rozwoju” (tamże, s. 5). 

                                                 
1 Edyty Stein refleksje o kobiecie, /przekład Immakulata Adamska, Małgorzata Grzywacz/, 2005, Borne 
Sulinowo. 
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Sama pierwotna natura kobiety, która bardzo silnie „tęskni za pełnią rozwoju dla 

siebie i innych“, według Edyty Stein, początkowo nie przedstawia jeszcze tej oczekiwanej 

wartości, a wręcz może pociągać za sobą duże niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo 

pierwotnej natury kobiety wynika ze zmiennych skłonności - nadawania sobie 

wyjątkowej ważności i zatracania swojej wolności w zajmowaniu się innymi. 

Skłonność, aby własnej osobie nadać ważność, zajmować tym siebie i innych to 

żądza miłości i podziwu, niezdolność znoszenia krytyki, która jest odbierana jako atak na 

osobę (tamże, s. 5).  

W tym przesadnym przedkładaniu ważności swojej osoby przeszkadza jeszcze 

druga skłonność, polegająca na przesadnym zainteresowaniu innymi, czasem 

prowadząca do ograniczania nawet własnej wolności. Stein zwraca uwagę na to, że 

kobieta kierująca się pierwotna naturą oczekuje od własnego męża, aby był ideałem, 

odbiera swoje dzieci jako najlepsze, najpiękniejsze i najmądrzejsze. Taka „ślepa miłość“ 

przysłania rzeczowy osąd i powoduje, że kobieta nie jest w stanie realizować kobiecego 

powołania.  

„Wyolbrzymienie własnej i obcej osobowości spotyka się w kobiecym oddaniu 

pragnienia, aby całą siebie zgubić w drugim człowieku” (tamże, s. 9).  

U kobiet może także wystąpić żądza, aby wszystko wiedzieć, wszystkiego „trochę 

skosztować, ale nie zagłębiać się w nic“. Powierzchowność stąd wynikająca nie prowadzi 

do prawdziwego człowieczeństwa. 

Tak więc rozwój pełni kobiecości wymaga pracy podejmowanej w toku życia, w 

której wielką rolę może odegrać rzeczowa, mądra postawa akceptacji i miłości ze strony 

mężczyzny. Z drugiej też strony kobieta rozkwitająca w pełni dojrzałej kobiecości staje się 

niezwykle ważnym filarem budowania relacji miłości w rodzinie, w społeczeństwie. 

Harmonia, której strażniczką może i powinna być kobieta, ma szansę zaistnieć 

wtedy, kiedy kobieta jest do tego zdolna fizycznie i duchowo. Świadoma swej roli kobieta 

wie, że może odegrać doniosłą rolę w różnych dziedzinach życia. Kobiece powołanie, 

kobiece wyzwolenie ma służyć budowaniu ludzkości, budowaniu relacji, wychowaniu 

młodego pokolenia, nie zgnębieniu mężczyzny w walce przeciwko niemu. 

 

4. Płodność i sposoby jej ujarzmiania 

 

Kobieta, aby prawdziwie akceptowała swą kobiecość i wynikającą z niej specyfikę 

kobiecego działania, musi uczyć się zachowania równowagi na wszystkich poziomach 

relacji między środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym. 

Osiągnięcie takiego stanu jako trwałej dyspozycji ciała i duszy jest możliwe tylko 

wtedy, kiedy kobieta ma świadomość siebie i swojego ciała. Aby osiągnąć stan 

świadomości potrzebnej do realizacji kobiecości, kobieta musi być odpowiednio 

wychowana i uformowana, tak aby umiała poszukiwać prawdy o sobie jako o kobiecie, 

ale także i o mężczyźnie, o człowieku i świecie. 

Nasuwają się nurtujące pytania: 
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 Czy w dzisiejszej kulturze kobiety - choćby intuicyjnie - bronią się przed 

inwazyjnymi metodami ingerującymi w jej kobiecość, w jej naturalny cykl 

biologiczny? 

 Czy kobiety znają swój organizm od strony biologicznej i psychicznej oraz czy 

czują się odpowiedzialne za siebie? 

 Czy kobiety wiążą swoją biologiczną naturę ze swoistością psychiczną, ze 

swoimi emocjami, nastrojami, uczuciami? 

 Czy młode kobiety łączą dbałość o biologiczny rytm płodności z utrzymaniem 

kobiecości i harmonii wewnętrznej? 

 Czy, jeśli kobiety określają swój światopogląd poprzez wiarę i wpisują siebie w 

poczet osób wierzących, czy ma to przełożenie na ich codzienne decyzje? 

 Czy są gotowe zadać sobie trud, aby nauczyć się i zaakceptować swoją 

kobiecość? 

 W jakim stopniu współczesne kobiety są w stanie podporządkować się 

sprzecznym z naturą wymogom współczesnej mody, cywilizacji, jedynie po to, 

by zadowolić innych? 

Pytania te powinny coraz mocniej wybrzmiewać w sercu i umyśle każdej kobiety. 

Płodność jest wyrazem zdrowia, jest także integralną częścią zdrowia 

psychofizycznego, złożoną wieloczynnikową funkcją dorosłego organizmu, dowodem 

prawidłowej struktury anatomicznej i prawidłowej fizjologii. 

Świadomość płodności ludzkiej i sposób jej realizacji zależy od tego, czy płodność 

jest przyjmowana jako dar, który jest obrazem płodności Bożej, czy jako balast 

zagrażający kobiecie. Współczesny człowiek często nie przyjmuje tego daru, bo 

niejednokrotnie jest zamkniety na transcendencję. 

Decyzja o podporządkowaniu sobie płodności jest zgodą na dezintegrację własnej 

fizjologii. 

Dysharmonia, na którą się decydują kobiety nie dbając o swoją kondycją, zdaniem 

młodych kobiet pozwala im na: 

 Akceptację i dowartościowanie; 

 Pewność siebie i lepsze samopoczucie; 

 Wyróżnianie się i zwycięstwo w konkurencji społecznej; 

 Poczucie indywidualności; 

 Znalezienie odpowiedniego partnera i przyjaciół; 

 Większy sukces zawodowy i społeczny; 

 Złagodzenie strachu przed wyeliminowaniem z grona rówieśnikówania; 

 Podobanie się innym. 

Dominująca kultura jest jednak „cyniczna” w odniesieniu do kobiet. Z jednej strony 

deklaruje dbałość o kobietę i jej kobiecość, z drugiej strony walczy z nią proponując i 

umożliwiając rozwiązania, które doprowadzają do rozdarcia, do konfliktu wewnętrznego, 

w konsekwencji do dezintegracji osobowości kobiety.  
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W ujarzmianiu płodności osoby ludzkiej szczególna rolę odgrywają środki 

antykoncepcyjne1. Środki te produkowane obecnie w wielu odmianach. Różnią się one 

mechanizami działania. 

Pierwszy mechanizm to zahamowanie owulacji (jajeczkowania) poprzez sztuczne 

utrzymywanie organizmu od początku cyklu miesiączkowego w takim stanie 

hormonalnym, jak podczas ciąży lub w drugiej fazie cyklu, kiedy poczęcie jest 

niemożliwe (takie było pierwotne zamierzenie wynalazców i producentów środków 

antykoncepcyjnych). 

Drugi mechanizm polega na uniemożliwieniu implantacji embrionu poprzez 

wywoływanie zmian zanikowych w endometrium (błonie śluzowej macicy). Taki 

mechanizm  ma charakter wczesnoporonny.  

Zasadą trzeciego mechanizmu jest utrzymywanie wysokiego poziomu 

progesteronu, który powoduje zmiany właściwości i konsystencji (zagęszczenie) śluzu 

szyjkowego. Tworzy się wówczas tzw. czop śluzowy utrudniający przedostanie się 

plemników. Tego typu blokada śluzowa nie jest jednak w pełni skuteczna. 

Czwartym mechanizmem jest opóźnianie transportu embrionu w jajowodzie. W 

efekcie tego embrion pozbawiony dostępu do pożywienia jest on zdolny do implantacji i 

zamiera. Także ten mechanizm jest działaniem poronnym. 

W ramach antykoncepcji stosowane są również środki chemiczne. Zalicza się do 

nich globulki dopochwowe, pianki, kremy, galaretki i pasty zawierające środki 

chemiczne plemnikobójcze - spermicydy. Ich działanie polega na zniszczeniu lub 

uszkodzeniu plemników w pochwie. Ponieważ skuteczność ich jest niewielka, 

stosowane są jako środek wspierający działanie innych środków antykoncepcyjnych2. 

Dużą grupę środków antykoncepcyjnych stanowią środki mechaniczne 

(barierowe). Są to środki do wytworzenia mechanicznej przeszkody (bariery) dla 

plemników. Należą do nich: prezerwatywy, kapturki, diafragmy gumowe lub plastikowe. 

Prezerwatywa jest środkiem dla mężczyzn, natomiast kapturek stanowi osłonę szyjki 

macicy, a diafragma - błonę dopochwową. 

Prezerwatywa, mimo znacznej zawodności działania jako środek 

antykoncepcyjny, zyskała na popularności jako zabezpieczenie przed chorobami 

wenerycznymi i wirusem HIV3.  

                                                 
1 Problemtatyka ta jest omówiona w artykule Tadeusza Jakubowskiego pt. Antykoncepcja: 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/9810V_05.html 
2 Środki zawierające Nonoxynol-9 - poza zmniejszeniem lub wykluczeniem ruchliwości plemników - mogą 
wywołać zaburzenia na poziomie molekularnym plemników ze zniszczeniem ich DNA, co w przypadku 
zapłodnienia może spowodować nieprzewidziane anomalie. Ponadto niektóre preparaty posiadają także 
wczesnoporonny mechanizm działania. 
3 W przypadku wirusa HIV prezerwatywa zmniejsza zagrożenie, ale nie stanowi całkowitego 
zabezpieczenia, co wielokrotnie sygnalizowano w literaturze medycznej. Nieskuteczność prezerwatyw 
tłumaczy się między innymi mikrouszkodzeniami ich spowodowanymi transportem i przechowywaniem 
w niewłaściwych warunkach (szczególnie temperaturze otoczenia) a także tym, że wirus HIV (około 450 
razy mniejszy od plemnika) może przejść przez pory nawet niewybrakowanej prezerwatywy. Te 
informacje jednak powszechnie znane.  
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W ramach zabezpieczania się przed nieplanowanym poczęciem niektóre pary 

wykorzystują stosunek przerywany (coitus intrruptus). Jest to niefizjologiczny stosunek 

płciowy polegający na wycofaniu prącia z pochwy przed ejakulacją (wytryskiem płynu 

nasiennego). Metoda ta jest nie tylko zawodna, ponieważ przeniknięcie nawet 

nielicznych plemników (szczególnie podczas tzw. kropelkowania poprzedzającego 

ejakulację) może doprowadzić do zapłodnienia, ale jest to sposób działania, który może 

prowadzić do poważnych nerwic. 

W niektórych kręgach jako metodę antykoncepcji stosuje się sterylizację. Jest to 

działanie pozbawiające kobietę lub mężczyznę zdolności prokreacyjnej. W przypadku 

kobiety dokonuje się podwiązania jajowodów, niekiedy ich przecięcia i podwiązania lub 

wycięcia. U mężczyzny ma miejsce wycięcie nasieniowodów lub ich podwiązanie. 

Przywrócenie płodności, zależnie od sposobu sterylizacji wynosi u kobiet w ok. 50%, a u 

mężczyzn 20-30%. 

Bardzo znaną metodę antykoncepcji stanowi wkładka domaciczna (IUD) zwana 

często "spiralą". Jest to kształtka z tworzywa sztucznego (lub tworzywa i metalu) ze 

zwisającymi nitkami nylonowymi umożliwiającymi jej usunięcie. Wprowadzona do 

macicy, uciska delikatną błonę śluzową, powodując reaktywne zapalenie endometrium, 

a często uszkadzając ją (mikroskopowo stwierdza się liczne wybroczyny krwawe i 

drobne zakrzepy). Efektem działania wkładki jest uniemożliwienie implantacji 

embrionu w macicy. W przypadku stosowania wkładki stan endometrium nie pozwala 

na zagnieżdżenie się zarodka, tak więc wkładki domaciczne mają charakter 

wczesnoporonny1. 

W wydanej w Londynie w 1993 r. i przetłumaczonej w 1995 r. na język polski 

książce Antykoncepcja - pytania i odpowiedzi prof. John Guillebaud2, przytacza cechy 

idealnych metod planowania rodziny.  

Powinny one obejmować: 

 100% bezpieczeństwa, zarówno bez groźnych, jak i uciążliwych objawów 

niepożądanych;  

 100% skuteczności;  

 brak związku z aktywnością seksualną (tzn. nie wymaga dodatkowych 

czynności przed samym stosunkiem);  

 odwracalność efektu antykoncepcyjnego;  

                                                                                                                                                         
Według naukowców z Uniwersytetu z Waszyngtonu, którzy przeprowadzili długoterminowe badania w 
Botswanie, Kenii, Rwandzie, RPA, Tanzanii, Ugandzie i Zimwabwe, wśród 3,8 tysiaca heteroseksualnych 
par, w których jedna była nosicielem HIV, kobiety stosujące antykoncepcję hormonalną są dwukrotnie 
bardziej narażone na zakażenie HIV oraz dwukrotnie wyższe jest także ryzyko przekazania wirusa 
partnerowi przez zakażone kobiety. 
1 Potwierdza to prof. John Guillebaud (2005), który jest znanym propagatorem antykoncepcji. 
2 John Guillebaud jest znanym propagatorem antykoncepcji. Jak pisze prof. prof. dr hab. med. Piotr Skałba - 
John Guillebaud jest wybitnym specjalistą w zakresie planowania rodziny. Jego poprzednie książki 
przetłumaczone i dostępne w Polsce w dużym stopniu przyczyniły się do pogłębienia wiedzy polskich 
lekarzy na temat antykoncepcji.  
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 skuteczność osiągnięta po możliwej do zaakceptowania, prostej i 

bezbolesnej procedurze - bez polegania na pamięci użytkownika (tak, aby 

zapomnienie o zastosowaniu środka nie było równoznaczne z zajściem w 

ciążę);  

 prosty sposób "odstawienia" metody, nie wymagający "pytania o 

pozwolenie";  

 dostępna cena i łatwość dystrybucji;  

 możliwość stosowania bez nadzoru personelu służby zdrowia;  

 akceptacja przez każdą kulturę, religię i pogląd polityczny;  

 możliwość używania i kontrolowania przez kobietę, która -jeżeli chodzi o 

skuteczność metody - ponosi największe ryzyko.  

Tego typu kryteria spełniają jedynie naturalne metody planowania rodziny.  

 

5. Problemy wynikające z kontrolowania i redukowania wymiarów 

                         ludzkiej seksualności 

 

Edward Lorenz w 1963 roku ułożył równania opisujace zjawiska atmosferyczne. 

Równania te dowodziły, że nawet niewielkia zmiana atmosfery w jednym miejscu, może 

być przyczyną dużych zmian w innym miejscu. Od tamtego czasu takie przypadki, które 

zaczynały się od małych zaburzeń, a kończyły się nawet rewolucyjnymi zmianami, 

przyjęło sie nazywać „efektem motyla”. Niewielka zmiana warunków początkowych ma 

wielki wpływ na późniejszy stan układu1.  

Tak więc przy rozważaniach dotyczących działań antykoncepcyjnych, nie można 

pominąć ich szkodliwości dla zdrowia człowieka.  

Prof. W. Fijałkowski (1997, s. 213-218) analizuje problem szkodliwości środków 

antykoncepcyjnych z punktu widzenia medycznego2. 

                                                 
1 Dobrze jest to widoczne i zbadane, jeśli chodzi o ekosystemy wodne. Jesteśmy świadkami kryzysu 
spowodowanego substancjami estrogenicznymi w środowisku wodnym. W pobliżu obszarów 
zanieczyszczonych ściekami zanotowano zjawisko feminizacji osobników męskich u ryb. Brytyjska Agencja 
Ochrony Środowiska ujawniła, iż 1/3 samców ryb w brytyjskich rzekach uległa feminizacji wskutek 
zanieczyszczeń estrogenami (Czajkowska-Majewska, 2005, s. 164).  
Szczególnie groźne okazały się estrogeny, które są powszechnie stosowane jako środki antykoncepcyjne 
oraz związki podobne do estrogenów, hamujące działanie angrogenów (męskich hormonów), a są to 
pestycydy, herbicydy, związki używane do produkcji plastyków np. Bisfenol A (BPA). Nad bisfenolem A 
trwają badania i dyskusje. W Kanadzie w Ustawie o Ochronie Środowiska wpisano BPA na listę substancji 
toksycznych, gdyż odnotowano zaburzenia neurologiczne i zmiany zachowania (u szczurów) spowodowane 
prawdopodobnie tym związkiem. 
Naukowcy z laboratorium w Murrysuille przeprowadzili badania na szczurach, które zostały 
opublikowane w „Toxicological Sciences”. Samice szczurów i ich mioty miały w diecie zawarty BPA w 
różnych dawkach od momentu ciąży do końca karmienia. Nie stwierdzono negatywnych zmian 
aktywności ruchowej i funkcji mózgu, pamięci i układu nerwowgo. Zauważono jednak zmiany 
konkretnych zachowań seksualnych u dojrzewajacych osobników szczurów oraz zmniejszenie płodności, 
liczebności miotu, wady rozwojowe narządów płciowych. 
www. Wellnessday.eu/zdrowie/302-bpa, 30.06.12 
2 Działanie antykoncepcyjnej tabletki hormonalnej (...) jest wielokierunkowe, nie ogranicza się do 
blokowania owulacji. W przypadku stosowania preparatów trójfazowych przypuszczalnie w co czwartym 
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„Następstwa zakłóceń ustrojowych, spowodowanych stosowaniem pigułki 

zostały zauważone już w latach sześćdziesiątych. Zarejestrowano wiele powikłań, min. 

zmiany zakrzepowe w układzie naczyniowym. Doniesiono o sporadycznych 

przypadkach zgonów. W latach siedemdziesiątych ostrzeżenia wzrosły na sile, co 

pociągnęło za sobą masowe odchodzenie do tego sposobu ubezpieczania się. W 6. 

numerze magazynu „Der Spiegel” z 1977 r. zamieszczono artykuł na temat pigułki pod 

znamiennym tytułem: „Niesmak po pigułce” (Das Unbehagen nach der Pille). Szczególnie 

znamienne okazało się spostrzeżenie, zarejestrowane przez lekarzy i psychologów, że 

psychiczne i cielesne dolegliwości spowodowane pigułką są przede wszystkim wyrazem 

„nieświadomego protestu przed jej stosowaniem”. Ciągła dostępność kobiet dla 

podejmowania współżycia seksualnego, nie ograniczona względami wiążącymi się z 

cyklicznymi okresami płodności i niepłodności, okazuje się dla nich nie do zniesienia. 

Na ulotce aktualnie reklamowanej pigułki firmy Shering o nazwie „Femoden” 

można było przeczytać następującą informację: „Prawie połowa  kobiet rezygnuje w ciągu 

pierwszego roku z antykoncepcji hormonalnej głównie z powodu problemów związanych z 

kontrolą cyklu”.  

Badania statystyczne epidemiologów onkologicznych z Harwardu wskazują na 

zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi w grupie wieku 40-45 lat u kobiet, które 

stosowały antykoncepcję hormonalną przez 3-4 lata przed 30. rokiem życia. Podobne 

wnioski zawiera publikacja współpracowników Światowej Organizacji Zdrowia, w której 

udokumentowano powiązanie między czasokresem używania środków hormonalnych a 

zapadalnością na raka piersi. Istnieją również doniesienia wskazujące na zwiększoną 

wrażliwość tych kobiet na czynniki infekcyjne (Fijałkowski, 1997, s. 214). 

Prof. W. Fijałkowski zwraca uwagę na poważny rozdźwiek pomiędzy reklamą 

antykoncepcyjnej wkładki domacicznej a mnogością powikłań przy jej stosowaniu. 

„Oprócz właściwości plemnikobójczych związanych z dodatkiem miedzi, spiralka 

powoduje zmiany patologiczne w błonie śluzowej macicy. Przy dłuższym stosowaniu 

wkładki (po 2-3 latach) następuje korozja drutu, zazwyczaj miedzianego. Podwyższone 

stężenie jonów miedzi stwierdzono nie tylko w zawartości jamy macicy, lecz także w 

świetle jajowodów. Zjawisko to wiąże się z częstym powikłaniem używania wkładki w 

postaci ciąży ektopowej (pozamacicznej). 

                                                                                                                                                         
cyklu dochodzi do jajeczkowania. O znacznej skuteczności pigułki decydują zatem inne zakłócenia w 
czynności narządów płciowych. Samo opóźnienie transportu zapłodnionego jaja, przechodzącego kolejne 
stadia rozwojowe, powoduje jego starzenie się i hamuje dalszy rozwój potencjalnie zdolnego do życia 
embrionu, co stwierdzono podczas eksperymentów zapłodnienia in vitro.. Przedłużenie wędrówki 
zarodka przez jajowód uszkadza go tak dalece, że w chwili możliwości implantacji traci on zdolność do 
życia i obumiera. Ponadto wydzielnicza czynność błony śluzowej macicy zostaje upośledzona na tyle, że 
nawet nieuszkodzony embrion nie jest w stanie zagnieździć się i rozpocząć dalszą fazę swego rozwoju 
(Mall-Hafeli, za: Eheman, 1994). 
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Prof. Fijałkowski (1997, s. 215) przytacza badania ginekologów fińskich, którzy 

podsumowali następstwa stosowania wkładki w ciągu 20 lat. Zebrano je w kilku 

punktach: 

 częstość ciąż pozamacicznych wzrasta 8-krotnie, 

 przez wiele miesięcy utrzymują się rozrosty gruczołowe w endometrium, 

 często występujące zapalenie śródmiąszowe błony śluzowej może 

utrzymywać się -  już po wyjęciu wkładki - nawet 2 lata, 

 u 15% kobiet zauważa się odczyn rozrostowy, który przypomina 

menopauzę (u kobiet mającej na przykład 27 lat), 

 czasami występują owrzodzenia głębokie mięśni macicy, 

 w licznych przypadkach zanotowano występowanie zapalenia o 

charakterze przewlekłym włóknistego mięśnia macicy, 

 w niektórych przypadkach powstają ciężkie uszkodzenia ściany macicy 

upodabniające się do zmian nowotworowych, 

 u co trzeciej kobiety występują krwawienia o różnym nasileniu, 

wymagające w skrajnych przypadkach usunięcia macicy. 

Niefizjologiczny, nadmierny poziom sztucznych hormonów wprowadzonych do 

organizmu kobiety wywołuje różnorodne (najczęściej szkodliwe) działania uboczne; 

przede wszystkim w układzie naczyniowym, krzepliwości krwi i w systemie przemiany 

materii. Na przykład opublikowane w angielskiej literaturze fachowej wyniki badań 

wykazały, że ryzyko przypadków śmiertelnych wśród użytkowniczek i byłych 

użytkowniczek antykoncepcji hormonalnej z powodu zawałów serca i krwotoków 

mózgowych jest o 40% większe od przeciętnej. Badania potwierdziły również związek 

przyczynowo-skutkowy antykoncepcji hormonalnej z zakrzepicą układu żylnego. 

Niektóre gestagenne środki hormonalne powodują nasilenie zmian wątrobowych a 

także są przyczyną nadciśnienia i powikłań zakrzepowo- zatorowych. Dr Rudolf 

Ehemann (1994) wymienia kilka pozycji literatury fachowej wykazującej istnienie 

związku między antykoncepcją doustną hormonalną a rakiem szyjki macicy i sześć 

innych pozycji wykazujących związek z rakiem endometrium. 

Wyniki badań przeprowadzonych w latach osiemdziesiątych przez kilka 

niezależnych zespołów wykazują, że niuniknioną konsekwencją stosowania 

antykoncepcji hormonalnej jest wzmożone ryzyko raka wątrobowokomórkowego. 

Ponadto wątroba reaguje na antykoncepcję hormonalną tworzeniem się gruczolaków, 

które - pomimo łagodnego charakteru - w przypadku pęknięcia powodują znaczne 

zagrożenie trudnym do opanowania krwotokiem wątrobowym (tamże). 

Trzeba podkreślić, że wśród ujemnych czynników chemicznych środków 

plemnikobójczych, poza ich niewielką skutecznością, dominują podrażnienia, reakcje 

alergiczne, stany zapalne i nadżerki. Jako cechy środków barierowych, mechanicznych, 

ujemnie wpływające na zdrowie fizyczne, wymienia się: małą skuteczność, podrażnienia, 

skłonność do infekcji, reakcje alergiczne na tworzywo, z którego wykonano dany środek 

barierowy, a także zmniejszony komfort współżycia. 
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Istotą pigułki antykoncepcyjnej jest działanie na cykl płodności kobiety za pomocą 

hormonów. Działanie pigułki antykoncepcyjnej polega na dostarczaniu substancji 

aktywnych – podobnych do naturalnych hormonów kobiety, wytwarzanych w drugiej 

połowie cyklu, które zastępują działanie naturalnie wytwarzanych hormonów. Pod 

wpływem dostarczonych w pigułce hormonów organizm kobiety przestaje produkować 

własne estrogeny i gestageny. Proces ten jest w zasadzie odwracalny, ale w czasie 

używania antykoncepcji, zahamowany zostaje proces produkowania hormonów 

jajnikowych, co powoduje, że nie dojrzewa komórka jajowa, a błona śluzowa nie zmienia 

się cyklicznie. Ponieważ pigułka zawiera hormony II fazy cyklu, podczas zażywania 

tabletek antykoncepcyjnych organizm kobiety znajduje się cały czas w drugiej 

poowulacyjnej fazie cyklu. Tego typu oddziaływania na organizm może powodować złe 

samopoczucia, takie jak nudności, bóle głowy, plamienia, obrzęki, ból piersi. Wprawdzie 

objawy te mogą minąć po okresie adaptacji organizmu, ale jednak organizm musi 

przystosować się do nowych, nienaturalnych warunków. Dawka hormonów zawarta w 

pigułce może pobudzić wątrobę i powodować zmiany w produkcji białek regulujacych 

proces krzepnięcia krwi, co może wywołać komplikacje u kobiet z chorobami serca i 

krążenia.  

Istnieje dość powszechna opinia, że antykoncepcja jest związana z medycyną, 

biologią, czy chemią. W tej sytuacji często pomija się wpływ antykoncepcji na psychikę 

człowieka. Niektórzy psychologowie sugerują nawet, że stosowanie antykoncepcji ma 

działanie pozytywne, ponieważ zmniejsza negatywne napięcia psychiczne 

spowodowane "lękiem przed zajściem w ciążę". Głębsze poznanie tego problemu 

świadczy o błędnej logice tego rozumowania, co potwierdza analiza skutków 

antykoncepcji dokonana przez wielu specjalistów z różnych instytutów naukowych. 

Antykoncepcja nie ogranicza się do sfery biologicznej i fizycznej człowieka, ale 

sięga głębiej, wpływając na jego psychikę i osobowość. Literatura medyczna, zajmująca 

się skutkami antykoncepcji, opisuje wiele przypadków małżeństw, które w związku z 

antykoncepcją popadły w konflikty i nerwice, powodujące niekiedy rozpad małżeństwa. 

Jako ujemne skutki literatura fachowa podaje także objawy lękowe, seksualne zaburzenia 

czynnościowe (Jakubowski, 1998). 

Stosowanie środków antykoncepcyjnych jest szczególnym zakłóceniem 

integralnego charakteru daru osobowego, zubożeniem głębi przeżycia więzi, 

ograbieniem współżycia seksualnego z niepowtarzalności. Środki te „wyjaławiają” akt 

małżeński z tego co najbardziej ludzkie, piękne, wzniosłe, twórcze, sprowadzają sens 

współżycia jedynie do rozładowania napięć i zaspokojenia niższych potrzeb. Tymczasem 

natura człowieka została ukształtowana tak harmonijnie, że niepotrzebne ingerencje 

zawsze odbijają się negatywnie na integralności działań ludzkich, na świadomości 

poczucia autentyczności. Hojność natury często nie pozwala odczuwać od razu skutków. 

Natura ludzka jest jednak „najokrutniejszym lichwiarzem” - pożycza wiele, ale zawsze na 
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wysoki procent. Te prawa natury działają także w przypadku stosowania środków 

antykoncepcyjnych (Ryś, 1999). 

Z wielu badań i doświadczeń doradców rodzinnych wynika, że dopiero po kilku 

latach ich stosowania pojawia się znudzenie seksem, współmałżonkiem, odkrycie 

„jałowości” własnej płciowości, w której w działaniach zabrakło czegoś najistotniejszego 

- dobra, piękna, altruizmu, ofiary. Antykoncepcja staje się koncepcją życia - w obawie 

przed nieplanowaną ciążą, w stałym napięciu, sfrustrowaniu. 

Najprostszym wyjaśnieniem negatywnych skutków antykoncepcji dla 

psychicznego zdrowia człowieka jest teoria dysonansu poznawczego L. Festingera. 

Pragnienie wewnętrznej zgodności jest tak mocno wintegrowane w naturę osoby, że 

każdy brak wewnętrznej harmonii jest odczuwany jako przykre napięcie, które domaga 

się zlikwidowania (tamże). 

Istotnym problemem jest stosowanie środków antykoncepcyjnych przez osoby 

wierzące. Zadaniem antykoncepcji jest niszczenie płodności będącej największym darem, 

jaki człowiek otrzymał od Boga. Z tym darem wiąże się współpraca człowieka z Bogiem 

w dziele przekazywania życia. Niszczenie tego daru jest samowolnym działaniem wbrew 

prawu Bożemu, jest buntem przeciw Stwórcy, jest wyrazem przeciwstawienia się Jemu 

Samemu. Taka postawa powoduje zerwanie kontaktu z Bogiem, a to musi powodować 

konflikt sumienia. Konflikty sumienia mają w psychopatologii szczególne znaczenie. 

Antykoncepcja przeszkadza w rozwoju wolności wewnętrznej, refleksyjności i 

odpowiedzialności, które warunkują dojrzałość osobową. Brak odpowiedzialności 

człowieka w kierowaniu płodnością szczególnie wyraźnie przejawia się w przerzucaniu 

tejże odpowiedzialności na środki techniczne. Uzależnienie tak ważnej dziedziny życia 

małżeńskiego jak płodność od techniki i firm produkujących środki antykoncepcyjne 

poniża człowieka i nie odpowiada jego godności (Jakubowski, 1998). 

U wielu par stosujących antykoncepcję mężczyzna sprowadza kobietę do roli 

przedmiotu użycia, drastycznie narusza godność osoby stworzonej na wzór i 

podobieństwo Stwórcy. Człowiek posiada wielką godność, nawet jeżeli nie jest tego 

świadomy. Paradoksalnie mężczyzna, który powinien bronić godności każdej kobiety, a 

szczególnie swojej żony - niszczy ową godność. Współżycie z zastosowaniem 

antykoncepcji jest rozdzieleniem podwójnego oznaczenia aktu małżeńskiego: 

jednoczącego i rodzicielskiego.  

Warto podkreślić, że nigdy dotąd środki o tak silnym działaniu jak środki 

antykoncepcyjne nie były podawane zdrowym ludziom bez ważnych wskazań 

medycznych. Preparaty farmakologiczne są źródłem ogromnych zysków dla firm. Stąd 

też najczęściej wynika brak rzetelności w informacji na temat szkodliwości 

hormonalnych środków antykoncepcyjnych. 

Firmy farmaceutyczne, koncerny produkujące środki antykoncepcyjne, ideologie 

przeciwne rodzinie czy innym ważnym dla ludzkości wartościom nie są zainteresowane 

promowaniem ekologicznych postaw dotyczących prokreacji. A jednak często natura 

„upomina się o swoje prawa” i coraz więcej małżonków zwraca się ku ekologii w 



ECOLOGIA HUMANA 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 61 

prokreacji. W świecie rozdartym konfliktami, w których człowiek niejednokrotnie 

odczuwa głęboką samotność coraz bardziej docenia się także te działania i te postawy, 

które służą rozwojowi człowieczeństwa. Wśród nich szczególne miejsce zajmują 

postawy wobec współżycia seksualnego. 

 

7. Współżycie seksualne jako wyraz miłości małżonków 

 

Współżycie seksualne będące wyrazem miłości i pragnieniem obdarowywania 

drugiej osoby, przyczynia się do integracji osobowości małżonków, stając się źródłem 

ubogacającego kontaktu pomiędzy nimi, prowadzi do stałego pogłębiania więzi. 

Dojrzewanie seksualne w małżeństwie jest procesem długotrwałym. Uczenie się 

roli partnerów we współżyciu seksualnym obejmuje wiele elementów, m.in.: poznanie 

siebie, poznanie partnera, obdarzanie sobą, a przede wszystkim rozwój osobowy 

(Sławiński, 1986). Na rozwój seksualny małżonków wpływa także ich postawa wobec 

płodności. Szczególnie u kobiet pojawia się silne pragnienie macierzyństwa (lub lęk 

przed nim), mające istotny wpływ na współżycie. Pragnienie ojcostwa u mężczyzny 

rzadko pojawia się spontanicznie, najczęściej rodzi się i rozwija poprzez przeżywanie 

kobiety z jej macierzyństwem (Fijałkowski, 1984). Kobiety dłużej dojrzewają do pełni 

przeżyć seksualnych, co może stwarzać zagrożenie utraty poczucia własnej wartości, w 

przypadku, gdy mąż nie wykazuje zainteresowania jej przeżyciami. Współżycie 

seksualne wymaga od mężczyzny bardziej świadomego zaangażowania, delikatności, 

uczucia. Do pełnego rozkwitu harmonii współżycia trzeba czasem wielu lat. 

Satysfakcja czerpana ze współżycia małżeńskiego przyczynia się do tworzenia 

płaszczyzny głębokiej przyjaźni, pogłębia wzajemne zrozumienie, rodzi pragnienie 

otwarcia się na macierzyństwo i ojcostwo. Wraz z pogłębianiem się więzi pomiędzy 

małżonkami pojawia się u nich potrzeba odczytania istotnego sensu życia na podstawie 

prawdziwej hierarchii wartości, która pozwala małżonkom świadomie, w oparciu o 

naturalne metody planowania rodziny, zaplanować poczęcie dziecka. 

Także później stosunki emocjonalne pomiędzy małżonkami wpływają na 

pełnienie przez nich roli rodzicielskiej, a wszelkie zaburzenia tej relacji mogą stać się 

przyczyną również nieprawidłowych postaw małżonków wobec dzieci, prowadząc do 

rekompensaty braku uczuć i nadmiernej koncentracji na dziecku lub też do stwarzania 

wobec niego nadmiernego dystansu. Stałe dojrzewanie we współżyciu seksualnym 

pozwala na ciągłe przekraczanie egoizmu, na zafascynowanie drugim człowiekiem, jego 

odmiennością - męskością czy kobiecością, światem jego wartości.  

Satysfakcja ze współżycia seksualnego wpływa na odnowienie świeżości uczuć w 

kontaktach małżeńskich, wpływa na stałą troskę o zaspokojenie potrzeb partnera, na 

pragnienie poczucia bliskości, wspólnoty przeżyć i doznań. Takie współżycie pełne 

miłości i obdarowywania sobą staje się źródłem zadowolenia i radości współmałżonków 

do późnej ich starości. 
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Współżycie seksualne, jako szczególna forma komunikacji małżonków, stanowi 

istotny czynnik wpływający na rozwój miłości i więzi pomiędzy małżonkami. 

Współżycie seksualne należy także do czynników będących wyrazem funkcjonowania 

małżeństwa, zaspokaja ważne potrzeby człowieka, jednak ze względu na specyficzną 

rolę jaką współżycie seksualne odgrywa w tworzeniu więzi małżeńskiej, zaliczono je do 

czynników aktualizujących miłość i więź. O znaczeniu jakie małżonkowie, szczególnie 

młodzi, przypisują satysfakcji seksualnej świadczy fakt, że 80% młodych małżeństw, w 

których występuje brak satysfakcji seksualnej ocenia swój związek jako nieszczęśliwy 

(Braun-Gałkowska, 1985, s. 39). 

Seks w małżeństwie spełnia wielorakie funkcje: zaspokaja podstawowe potrzeby 

psychiczne - więzi, poczucia własnej wartości, potwierdzania swojej męskości i 

kobiecości; stanowi podstawę potrzeby rodzicielstwa, a także jest przeżywany jako 

wyraz miłości. 

Każdy człowiek ma własną hierarchię potrzeb psychicznych i biologicznych. 

Potrzeby seksualne w tej hierarchii mogą znajdować się na różnym poziomie. Człowiek 

o dojrzałej osobowości łączy potrzeby seksualne z potrzebą miłości, więzi, tworzenia 

wspólnoty czy partnerstwa.  

Współżycie seksualne może być przeżywane na różnym poziomie (Lew-

Starowicz 1985). Na najniższym poziomie dominuje potrzeba rozładowania napięcia 

seksualnego i przeżywania intensywnych doznań zmysłowych. Taka forma współżycia 

opiera się na bardzo powierzchownej więzi pomiędzy partnerami, w której dominuje 

przede wszystkim pragnienie zaspokojenia własnych potrzeb. Na wyższym poziomie we 

współżyciu dominują potrzeby psychiczne - bezpieczeństwa, więzi, afirmacji swojej 

męskości i kobiecości, samorealizacji. Na najwyższym poziomie najważniejsza staje się 

potrzeba uszczęśliwiania drugiego człowieka, dawanie mu siebie, fascynacja nim. Takie 

współżycie wyzwala altruizm, twórczość, płodność. 

Udane życie seksualne w małżeństwie wymaga znajomości odmienności 

psychoseksualnej kobiety i mężczyzny, umiejętności podejmowania szczerego dialogu, 

przekazywania sobie informacji o potrzebach, oczekiwaniach, a także wspólnego 

respektowania podstawowych norm w tym zakresie. Współżycie seksualne staje się 

źródłem doznań i przeżyć nieprzekazywalnych w sferze kontaktu werbalnego - 

wzbogaca więc więź między partnerami; realizuje pragnienie wejścia w świat drugiego 

człowieka, jest tego wyrazem, a równocześnie znakiem. Wyzwala także poczucie 

fascynacji odmiennością psychofizyczną partnera, jest komunikacją męskości i 

kobiecości w istotnym wymiarze. Współżycie tworzy więź i świadomość wspólnoty, 

przez co poszerza granicę egzystencji i widzenia świata (tamże). 

Współżycie seksualne może też wyzwalać twórczość, pielęgnować i 

podtrzymywać miłość. Wyzwala także twórczość osobowościową i wspólnotową. 

Współżycie jest źródłem silnych doznań zmysłowych, poczucia przyjemności i radości, 

która promieniuje także na innych. Większość psychologów podkreśla mocno fakt, że 

prawidłowa realizacja pożycia seksualnego wpływa na stabilizację i powodzenie 
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związku małżeńskiego. Współżycie seksualne może stać się pełnym kontaktem, którego 

istotą jest troska o szczęście, o wspólne przeżywanie radości ze współżycia z partnerem. 

Życie seksualne człowieka, jako wyraz miłości, jednocześnie utrwala tę miłość poprzez 

ustawiczne udzielanie wzajemne i obdarzanie się (Sujak, 1985, s. 131). 

Seks nie jest wystarczającym czynnikiem współżycia i szczęścia małżeńskiego, ale 

jego bardzo ważnym elementem. Małżeństwo to coś więcej niż seks, to związek 

międzyosobowy zawierany na podstawie wzajemnej miłości osobowej, której miłość 

uwarunkowana biologicznie jest podporządkowana. Współżycie seksualne w 

małżeństwie służy podwójnemu celowi: ożywieniu i pogłębieniu wzajemnej miłości 

małżeńskiej oraz prokreacji. 

Z badań R.A. Baron i D. Byrne wynika, że zaangażowanie seksualne małżonków 

jest związane z ich zaangażowaniem emocjonalnym tworzącym bezpośredni kontekst 

pożycia seksualnego. J.L. Reiss, G.C. Andersen i G.C. Sponougle na podstawie wyników 

badań stwierdzają, że partnerzy różnią się preferencją aspektu satysfakcji, bądź 

czynnika emocjonalnego, przy czym mężczyźni preferują przyjemność, kobiety zaś więź 

emocjonalną. Inne jednak wyniki badań (por. np. J.F. D'Augelli, A.R. D'Augelli) wskazują 

na istotne znaczenie uczucia, także w pożyciu seksualnym mężczyzn. Współżycie 

seksualne w małżeństwie jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Istotną rolę 

odgrywają doświadczenia wyniesione ze środowiska rodzinnego, w których ważna jest 

więź uczuciowa między rodzicami, ich więź z dziećmi, postawy rodziców wobec seksu, a 

także uświadomienie seksualne obejmujące znajomość anatomii i fizjologii seksualnej, 

prawidłowości współżycia, inności psychoseksualnej płci, metod naturalnego 

planowania rodziny. Negatywną rolę we współżyciu seksualnym odgrywać mogą 

wcześniejsze doświadczenia z innymi partnerami, prowadzące w małżeństwie do 

porównań, jak również przeżycia urazowe, które utrudniają współżycie seksualne 

małżonków. Sfera życia seksualnego, o ile opiera się na dojrzałości uczuciowej 

małżonków, staje się wartością służącą budowaniu trwałej więzi pomiędzy nimi (za: 

Ryś, 1999). 

Współżycie seksualne zawiera szansę przejścia na wyższy etap kontaktu 

osobowego małżonków, stanowi pełną komunikację całej osoby ludzkiej. Jest to 

spotkanie, które stale musi przekraczać warstwę popędową człowieka realizując 

wartości wyższe. Tylko takie współżycie leży u podstaw trwałości związku, stając się 

źródłem bezpieczeństwa i wzajemnego oparcia. Tylko współżycie oparte na wzajemnej 

miłości i poszanowaniu godności drugiego człowieka jest wolne od zagrożeń zmian w 

przypadku spotkania bardziej atrakcyjnego partnera. Seks nie tylko manifestuje się i 

dopełnia w miłości, ale jak każda wielka wartość stawia przed człowiekiem wymagania. 

Jednym z nich jest samokontrola zakładająca afirmację płodności jako cechy wzajemnej 

więzi małżonków (tamże). 
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Istotną rolę we współżyciu seksualnym odgrywa także przyjęcie przez 

małżonków określonej postawy wobec płodności, życia, naturalnych metod regulacji 

poczęć.  

Naturalny styl życia: 

 wymaga porozumiewania się małżonków, co pogłębia więź między nimi, 

 wymaga wspólnego zastanawiania się (a wtedy człowiek bardziej 

dojrzewa), 

 wymaga wspólnego podejmowania decyzji, (co daje poczucie 

partnerstwa), 

 małżonkowie są wolni od uzależnień od firm i środków farmaceutycznych 

niszczących bądź ograniczających płodność (działania wolne), 

 nie wprowadzają celowo trujących substancji do swojego organizmu, 

dzięki temu są zdrowsi, 

 małżonkowie (szczególnie kobiety) mogą szybko rozpoznać 

rozpoczynający się proces chorobowy narządów rodnych (niektóre środki 

antykoncepcyjne, nie tylko to uniemożliwiają, ale wprost wywołują 

poważne zaburzenia np. wkładka wewnątrzmaciczna), 

 wymagana jest systematyczne obserwacja, która przyczynia się także do 

rozwoju osobowego człowieka, 

 poznawanie swojej natury, jej rytmu (u kobiety) prowadzi do większej 

akceptacji swojej płci, wzmacnia samoświadomość, wzmacnia poczucie 

własnej wartości, 

 nie występuje oziębłość płciowa (występuje ona u 40% kobiet stosujących 

środki antykoncepcyjne), 

 współżycie seksualne nie staje się rutynowe, bez głębszej treści, 

 małżonkowie (szczególnie kobiety) nie mają poczucia, że są 

wykorzystywani jako przedmiot rozładowania napięć seksualnych. 

Naturalne planowanie rodziny jest coraz częściej propagowane i stosowane przez 

małżonków. Dzięki rozwojowi nauk medycznych, okresy płodności i niepłodności 

kobiety można dzisiaj stosunkowo łatwo rozpoznawać i określać oraz w zależności od 

tego, czy planuje się poczęcie dziecka czy nie – dostosowuje się do nich życie intymne 

małżonków. 

Z całą pewnością naturalne planowanie rodziny wymaga nie tylko wiedzy 

dotyczącej okresów płodnych i niepłodnych, ale także opanowania samego siebie, co 

wymaga odpowiedniej dojrzałości osobowej, ale także tą dojrzałość pogłębia.  

Przerwy we współżyciu w okresach płodnych są zgodne z naturą. Jeśli człowiek 

nie ma żadnych ograniczeń, ulega przesytowi, znudzeniu. Dzięki powstrzymywaniu się 

od współżycia wzrasta u małżonków oczekiwanie na zjednoczenie, wzrasta atrakcyjność 

współżycia. Trzeba podkreślić, że okresowe zaniechanie współżycia wcale nie jest łatwe 

– zwłaszcza na początku jego stosowania. Jednak to wyrzeczenie nie tylko nie przynosi 

szkody małżeńskiej miłości, ale przy wzajemnej życzliwości i zrozumieniu – ubogaca 
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związek o nowe wartości. Małżonkowie zaczynają wtedy doceniać także inne formy 

wyrażania uczuć – przytulenia, tkliwość, czułość, których znaczenie w każdym 

małżeństwie jest ogromne. 

W naturalnym planowaniu rodziny chodzi nie tylko o samo opanowanie, ale o 

uznanie prawdziwej hierarchii wartości, o to, aby seksualność pozostawała w służbie 

prawdziwej miłości. 

U wielu małżeństw zauważamy dziś zwrot ku naturalnemu planowaniu rodziny, 

ku odpowiedzialnemu rodzicielstwu. Małżonkowie zaczynają odkrywać i doceniać 

wartości naturalnego planowania rodziny - wartości duchowe, psychologiczne, 

zdrowotne, ekologiczne, estetyczne. Zwrot ten prowadzi także do odkrywania wartości 

moralnych w naturalnym planowaniu rodziny, a także do zrozumienia, że nie ma innej 

drogi budowania prawdziwej, głębokiej więzi ze współmałżonkiem, niż otwarcie się na 

drugiego człowieka, a także nabywanie zdolności przekraczania samego siebie. To 

odkrycie prowadzi do przekształcenia postawy życiowej - z tej przeciwko życiu, na tę - 

za życiem. 

Miłość spełnia rolę jednoczącą we współżyciu intymnym, skłania małżonków do 

przejawiania opanowania i delikatności, czułości wobec siebie. Nie pozwala na 

koncentrowanie się tylko na własnych doznaniach, ale ułatwia nawiązanie kontaktu 

osobowego. Zrealizowanie postulatu jedności i miłości w życiu intymnym wymaga 

zaangażowania ze strony obojga współmałżonków, chociaż nie w taki sam sposób. 

Zróżnicowanie takie wynika z odmienności przeżyć i reakcji mężczyzny i kobiety. 

Mężczyzna doznaje dość szybko pełnego zadowolenia seksualnego, którego głównym ; 

motywem są czynniki fizjologiczne. U kobiety natomiast pragnienie zbliżenia 

seksualnego narasta powoli i ściśle jest ono uwarunkowane istnieniem więzi 

emocjonalnej, ; psychicznej i fizycznej. Dlatego małżonkowie, jeżeli chcą, aby ich życie 

intymne było aktem prawdziwej miłości i jedności powinni liczyć się z potrzebami i 

odmiennością przeżyć swojego współmałżonka (Ryś, 1999). 

 

Szczególnie ważnym postulatem jest, aby nowoczesna nauka uwzględniała 

całościowe spojrzenie na ludzką osobę w kontekście pełni seksualności, jej prawdziwej 

„wewnętrznej duszy“ – jak to określa prof. Hilgers1. 

W koncepcji prof. Hilgersa w zbliżeniu seksualnym kluczową rolę odgrywa idea 

wolności. Zrozumienie wielowymiarowości ludzkiej seksualności rozszerza jej horyzonty 

i pozwala odczuć prawdziwą interakcję, całościowy kontakt osób. Taki kontakt Hilgers 

zalicza do integralnego kontaktu seksualnego (mózgowego) w odróżnieniu od kontaktu 

genitalnego, który obejmuje samo tylko cielesne zbliżenie. 

                                                 
1 Profesor Hilgers jest ekspertem w dziedzinie zdrowia kobiet, pracuje nad swoimi badaniami ponad 
czterdzieci lat. Przez ten cały czas jest aktywny, poszerza grono wspołpracowników na całym świecie i 
prowadzi rzetelne badania. 
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Zaufanie w związku wyrasta z rozwijania pozagenitalnych form komunikacji. 

Prawdziwe porozumienie między mężczyzną i kobietą jest wyzwalające, pełne miłości i 

trwałe. Gdy taka miłość istnieje, genitalna jedność przyjmuje głęboki wymiar, mający 

zupełnie inną jakość. Nowe wzory seksualnej interakcji są najbardziej znaczące i 

wymagają głębokich relacji właśnie w obszarach pozagenitalnych. Zmiana głębokich, 

podstawowych relacji z genitalnych na pozagenitalne jest jednak trudnym wyzwaniem, 

szczególnie dla tych par, które przez długi czas stosowały środki antykoncepcyjne.  

 

6. Dylematy kształtowania u młodzieży postaw antykoncepcyjnych 

 

Bardzo ważnym zagadnieniem jest wpływ antykoncepcji na świadomość 

młodzieży. Przy braku zdecydowanie negatywnego stanowiska rodziców w stosunku do 

antykoncepcji i unikaniu tego tematu w rozmowach z dorastającymi dziećmi, jedynym 

informatorem na temat antykoncepcji stają się środki przekazu z natrętną i 

zafałszowaną propagandą antykoncepcyjną. Pod wpływem tego typu oddziaływań w 

świadomości młodego człowieka seksualność może ograniczać się tylko do kontaktów 

seksualnych, związanych z doznaniem przyjemności i użycia, z jednoczesnym 

zwolnieniem się z odpowiedzialności z tego typu działania, bo przecież płodność za 

pomocą środków antykoncepcyjnych można „wyłączyć”. Równocześnie płodność 

odczuwana jest i traktowana nie jako dar, lecz jak wroga siła, która trzeba zwalczać i 

której trzeba się przeciwstawić. 

Promocja antykoncepcji jest jednym z istotnych celów tzw. edukacji seksualnej. 

Edukacja ta propagowana w ramach wielu nurtów powiązanych z ideologią gender1 ze 

swoimi założeniami jest często tylko instruktażem z dziedziny fizjologii i co najwyżej 

psychologii w odniesieniu do ludzkiej płciowości. Problematyka płci jest wyłączana z jej 

naturalnego kontekstu, koncepcji osoby i życia ludzkiego, miłości, małżeństwa, 

rodzicielstwa. Celem edukacji seksualnej staje się przekazanie umiejętności korzystania 

z środków antykoncepcyjnych i poronnych, doprowadzenie do akceptacji tzw. 

bezpiecznego seksu, czyli współżycia zabezpieczonego przed zarażeniem wirusem HIV i 

ciążą. Wskutek tak rozumianej edukacji seksualnej młodzież pozbywa się poczucia 

wstydu, nabywa akceptujących postaw wobec masturbacji, czy homoseksualizmu.  

W ramach edukacji seksualnej przekazywane jest często stanowisko - im więcej 

partnerów seksualnych - tym bogatsza osobowość. Seks jest całkowicie oderwany od 

kontekstu małżeństwa, rodzicielstwa, często także nawet od jakiegokolwiek uczucia. 

Odpowiedzialność w tej dziedzinie sprowadzana jest do właściwego naciągnięcia 

                                                 
1 Ideologia gender m.in. zakłada, iż płeć ma charakter kulturowy (człowiek może ją sobie wybrać), 
małżeństwo kobiety i mężczyzny nie jest już wartością, podobnie rodzina stanowi dzisiaj przeżytek. 
Aktywiści gender walczą o prawa par homoseksualnych do wychowywania dzieci. 
Zagrożenia płynące z ideologii gender przedstawił Ks. abp Hoser podczas wykładu wygłoszonego na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 16 maja 2012 roku.  
Wykład ten został zamieszczony na stronie Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio: 
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/gender.html 
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prezerwatywy lub zażycia tabletek antykoncepcyjnych. Często efektem programów 

edukacyjnych jest absolutyzacja seksu. Wyzwolenie seksu z wszelkich norm moralnych 

propagowane przez edukatorów seksualnych tłumaczone jest koniecznością 

spontaniczności w dziedzinie działań seksualnych, normy zaś, według tej koncepcji, tę 

spontaniczność odbierają, niszczą też prawdziwą radość ze współżycia. Edukatorzy 

seksualni przekazują młodzieży stanowisko, że współżycie seksualne jest normalnym 

zjawiskiem występującym w grupach młodzieżowych i jest akceptowane przez 

dorosłych. 

W takim ujęciu gubi się prawdziwy sens ludzkiej płciowości. Edukacja seksualna 

pod hasłem rzekomej wolności wprowadza człowieka w głębokie zniewolenie, zamyka 

obraz człowieka do jednego tylko, popędowego wymiaru. Efektem takiej edukacji jest 

niejednokrotnie głęboka frustracja, poczucie bezsensu, agresja, albo działania 

autodestrukcyjne. 

W Polsce w latach 90 przeżywaliśmy próba wprowadzenia podręczników do tzw. 

edukacji seksualnej proponowanych przez ideologię gender. W tamtym okresie proby te 

wywołały falę protestów rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów.  

Warto jednak przypomnieć, jakiego typu treści zawierały te pozycje, ponieważ 

aktualnie ideologia gender powraca do Polski z o wiele większą mocą – a wobec 

niewiedzy rodziców, wobec ich zapracowania – zdobywa coraz więcj możliwości 

oddziaływania. 

Książki Lyndy Madaras „Co się dzieje z moim ciałem?” Zestaw dla dziewcząt i dla 

chłopców. 

Podręczniki te: 

1. Uderzają w godność dziecka, w jego czystość, uczą zachowań patologicznych 

W ćwiczeniach dla dziewcząt jest nauka ( z lusterkiem!) masturbacji, która może 

prowadzić do „wspaniałego, wstrząsającego, trudnego do opisania przeżycia zwanego 

orgazmem”. (Moje ciało i ja s.75) ... „odpręż się i ciesz się tym”! (s.112).  

2. Uderzają w wartości prorodzinne 

Np. Z książki chłopcy dowiadują się, że poród jest „najobrzydliwszą rzeczą, jaką 

widzieli”. „Zapłodnione jajeczko dziewięć miesięcy rośnie i przekształca się w dziecko” 

(Książka dla chłopców s.30). „Zapłodnione jajeczko zagnieżdża się w wewnętrznej ściance 

macicy i przez następne dziewięć miesięcy wyrasta z niego dziecko” (s. 29). A więc 

podręczniki te zawierają informacje, że istota ludzka dopiero człowiekiem się staje. 

3. Wprowadzają dezinformacje, zawierają dane całkiem nieprawdziwe 

Np. „dziewczynki również wytwarzają.... nasienie” (!!!) (Książka dla chłopców 

str.30). Dziewczynki są informowane, że „aby się poczęło dziecko potrzebny jest....zarodek 

(!!!) pochodzący z ciała kobiety zwany komórką jajową”. (Książka dla dziewcząt str.35). 

4. Propagują całkowity liberalizm moralny, są wręcz zachętą do straszliwej 

patologii 
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 „To co uznajemy za grzech, czy za rzec niemoralną, zależy od indywidualnego 

punktu widzenia” (Książka dla chłopców s. 126). Szczególnie jednak wstrząsające jest 

zalecenie : „Jeśli rozpoczynasz pożycie płciowe z (!!!) nową osobą, jeśli ona ma innych 

partnerów lub sama masz więcej niż jednego - najlepiej stosować prezerwatywy” (!!!) 

(s.243) (dla dziewczynek kl. V-VIII !!!). 

5. Wulgaryzują życie, wprowadzają brutalny język, banalizują płeć 

Np. podręcznik dla chłopców proponuje głośne odczytywanie w ramach lekcji 

(zamieszczonych na stronie 20 i 24) najbardziej wulgarnych określeń narządów 

rozrodczych! 

 

Warto także zwrócić uwagę na inne podręczniki dla młodzieży: 

Książka Elizabeth Fenwick i Richarda Walkera „Miłość, młodość, seks” (Oficyna 

wydawnicza Profil Warszawa 1996), promowana przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny: 

1. Prymitywizuje sferę seksualną sprowadzając ją tylko do poziomu genitalnego 

Mimo użycia w tytule pojęcia „miłość” żaden z 36 rozdziałow nie jest poświęcony 

miłości. Miłość jest tu synonimem współżycia seksualnego. 

2. Oddziela seks od prokreacji, seks jest traktowany jako zabawa 

Zdaniem autorów każda „zabawa w seks” jest bezpieczna o ile obydwoje tego 

chcą i są zabezpieczeni dzięki antykoncepcji. 

3. Propaguje patologię jako normę 

Już 11 - letni uczeń ma być informowany o seksie analnym, oralnym, a także znać 

„użyteczne adresy lesbijek i gejów”. 

4. Zachęca do działań bardzo szkodliwych dla zdrowia młodzieży 

„zanim zaczniesz pić, zjedz coś (..) pij wino lub piwo” (!!!) Po zażyciu narkotyków 

należy ... pić dużo wody” (!!!). 

5. Rozbudza zainteresowanie seksem i pożądania seksualne 

Z wypowiedzi młodych ludzi wynika, że współżycie jest ...”lepsze niż intensywny 

trening.” 

 

Książka Sabine Schwabenthan i Vivan Weigert „Dziewczęta. Poradnik dla 

nastolatek” Wydawnictwo Metrum. Wrocław 1994. 

Książka ta jest gwałtem dokonywanym na psychice dzieci i młodzieży. 

1. Zabija godność dziecka, demoralizuje, odrywa dzieci od rodziców 

„Zrób sobie prezent, naucz się orgazmu” (s.86). „Masturbacja jest najbardziej 

naturalną rzeczą na świecie. Tak naturalną, że praktykują ją nawet małe dzieci” (s.86). 

Autorzy uczą praktykowania masturbacji za zamkniętymi drzwiami, nie dlatego, aby 

była czymś złym, ale, aby dziecku nikt nie przeszkadzał. Dziecko nie powinno 

informować o tych działaniach rodziców, jest to jego intymna sprawa. Autorzy uczą 

perwersyjnych fantazji seksualnych. 

2. Podawane są informacje nieprawdziwe, bardzo szkodliwe 
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Np. „Ostateczną decyzję co do orientacji seksualnej podejmuje kobieta dopiero 

między 20 a 30 rokiem życia”(s. 89). „Pamiętaj, wszystkie dziewczyny i dorosłe kobiety, bez 

względu na to, czy mają partnera, czy nie, znają i praktykują masturbację”. (!!!) 

3. W cyniczny sposób uczy zabijania dzieci nienarodzonych 

Książka zawiera instruktaż pożegnania się z nie narodzonym dzieckiem przed 

jego zabiciem, aby nie mieć żadnych dolegliwości psychicznych po aborcji. (s. 122). 

4. Propaguje mentalność antykoncepcyjną 

„Aborcja powinna być dla kobiety ostrzeżeniem, że musi staranniej stosować środki 

antykoncepcyjne” (s.123) 

5. Występuje przeciwko życiu 

W sytuacji, kiedy dziewczyna chce urodzić dziecko, książka podaje tak wielkie 

trudności, które zniechęcą każdą młodą matkę do urodzenia dziecka. (s. 123). 

 

Warto tutaj podkreślić, że istnieje wiele pozycji ujmujących całościowo 

problematykę przygotowania do życia w rodzinie. Jednak są one dzisiaj poddawane 

ostrej krytyce osób reprezentujących nurt nurt gender, którego podstawy ideologiczne 

są całkowicie sprzeczne z wartościami chrześcijańskimi oraz z personalistycznym 

ujęciem osoby. 

 

W tej sytuacji wydaje się tutaj konieczne przypomnienie nauczycielom, 

wychowawcom i rodzicom, że Polska podpisała Konwencję ONZ dotyczącą walki 

przeciwko dyskryminacji w dziedzinie nauczania z 1960 roku. W art. 5 stwierdza się, że 

edukacja prowadzona przez państwo winna respektować wolność rodziców lub 

opiekunów. Trzeba przypomnieć Deklarację ONZ z 1981 roku mówiącą o tym, że każde 

dziecko na prawo do uzyskania w dziedzinie religii lub przekonań - edukacji zgodnej z 

wolą rodziców lub opiekunów prawnych. I może trzeba jeszcze przypomnieć 

orzecznictwo Komisji Praw Człowieka i Trybunału Praw Człowieka (art. 2), który mówi, 

że państwo winno regulować kwestie dotyczące wychowania i nauczania zgodnie z 

potrzebami wspólnoty i jednostki, respektując pierwotne prawa rodziców w tej 

dziedzinie. Decyzja dotycząca wyboru wykształcenia zależy więc od rodziców.  

Należy podkreślić, że toczące się w tym zakresie spory są przede wszystkim 

związane z wizją człowieka, z sensem ludzkiej płciowości. Podejście do problemu 

płciowości w sposób istotny zależy od koncepcji człowieka, od miejsca, jakie w tej 

koncepcji przypisuje się płciowości osoby. 

 

9. Potrzeba wychowania seksualnego jako promocji integralnie ujmowanej 

                  ludzkiej płciowości 

 

W dzisiejszych czasach bardzo podkreśla się konieczność wychowania 

seksualnego. W praktyce jednak pojawiają się wątpliwości i poważne rozbieżności 
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dotyczące celu tego wychowania, osób, które mogą podejmować tu działalność 

wychowawczą, czy też metod stosowanych w tym zakresie. Liczne proponowane 

programy stwarzają konieczność podjęcia na nowo tego tematu1. 

 

9.1. Cele wychowania seksualnego 

 

Podstawowe kontrowersje dotyczące problemu wychowania seksualnego 

dotyczą jego celu. 

Przede wszystkim wychowanie musi obejmować całego człowieka: jego sferę 

fizyczną, intelektualną, emocjonalną, społeczną i duchową. Celem wychowywania winna 

być integracja i osiągnięcie dojrzałości osobowej młodego człowieka, która sprawia, że 

jego pragnienia i działania są zgodne z hierarchią wartości, z normami moralnymi, służą 

dobru własnemu i innych. 

W takim ujęciu wychowanie w zakresie kształtowania postaw wobec płciowości 

człowieka powinno zawierać rzetelną wiedzę, obejmować troską rozwój uczuciowy, 

stanowiący fundament prawidłowej postawy wobec samego siebie i drugiego człowieka, 

umożliwiający nawiązywanie głębokich więzi z innymi, kształtowanie postawy miłości.  

Młodemu człowiekowi trzeba ukazywać szlachetne cele, ideały i wartości. 

Wychowanie musi też być kształtowaniem i rozwijaniem w człowieku zdolności i 

motywacji do samowychowania, do kierowania swoim życiem.  

W przygotowaniu do życia istotną rolę odgrywa kształtowanie postawy miłości. 

Postawa miłości w stosunku do innych jest oparta na życzliwości, dobroci, wybaczaniu, 

tolerancji, przezwyciężaniu słabości, na nadziei. Jest nastawiona na tworzenie dobra, na 

darowanie przewinień innym i sobie, na wyciąganie korzyści z każdej, także trudnej czy 

przykrej sytuacji. Jej wyrazem jest radość, świeżość przeżyć, umiejętność cieszenia się z 

małych, drobnych spraw. Człowiek dojrzały w relacjach z innymi zachowuje się 

naturalnie, reaguje spontanicznie, jest odprężony, wolny od obronnej drażliwości, umie 

się szczerze i naturalnie śmiać. To poczucie humoru zawsze jest oparte na szacunku dla 

siebie i dla innych. 

Zasadniczym celem wychowania seksualnego powinno być doprowadzenie do 

zintegrowania płciowości z całością osobowości, tak aby młody człowiek w sposób 

                                                 
1 Warto  przeanalizować skutki edukacji seksualnej w krajach zachodnich:  
 wzrost częstości ciąż wśród niezamężnych nastolatek o 88% 
 (od 1972 roku do 1988) 
 wzrost porodów u niezamężnych nastolatek o 90% (ponad 1 mln rocznie) 
 ( od 1970 do 1990 ) 
 wzrost odsetek nastolatek (15 - 19 lat) które rozpoczęły współżycie o 80% 
 ( od 1970 - 1988)  
 wzrost do 26 % dziewcząt w wieku 15 - 17 lat oraz do 34% w wieku 18-19 lat, które miały 
czterech lub więcej partnerów 
 wzrost zachorowań na kiłę o 100% ( w USA 3mln rocznie) 
 (od 1985 - 1991) 
Są to dane, które powinny dać wiele do myślenia na temat celu wychowania seksualnego u osób 
odpowiedzialnych za wychowanie młodego pokolenia. 
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odpowiedzialny realizował swoją płciowość w oparciu o poszanowanie ogólnoludzkich 

wartości. 

Wychowanie seksualne musi być procesem włączonym w całokształt 

dojrzewania osobowego. Seksualność ludzka bowiem jest wkomponowana w całokształt 

osobowości jednostki i podlega wielorakim wpływom (Rostowski, 1987). Aby 

wychowanie seksualne służyło integralności, rodzice w każdym dziecku, niezależnie od 

jego płci i wieku muszą dostrzegać jego wartość osobową. Płciowość nie funkcjonuje w 

oderwaniu od osoby. W wychowaniu seksualnym konieczne jest ukazanie płciowości 

jako wartości i tej właściwości osoby, która jest nierozerwalnie związana z możliwością 

rodzicielstwa. 

Przekaz wiedzy dotyczącej płciowości powinien zawierać właściwą wiedzę 

biologiczno-fizjologiczną, dostosowaną do wieku i poziomu rozwoju dziecka dotyczącą 

funkcji płciowości. Rodzice, a w stosunku do dziewcząt - szczególnie matka - w oparciu o 

rzetelne podręczniki, powinni przedstawić wiadomości z anatomii - budowę i rolę 

narządów płciowych, problematykę przekazywania życia. Matka powinna wprowadzać 

córki w tajniki cyklu płodności, przyzwyczajać do prowadzenia systematycznych 

zapisów dotyczących przebiegu cyklu. Konieczne jest tu przekazywanie zasad higieny. 

Wiedza o prawidłowościach zmian związanych z płodnością pomaga dziewczynie 

zaakceptować siebie jako potencjalną matkę. Wszelkie informacje powinny być oparte 

na solidnej wiedzy naukowej oraz przekazywane integralnie tzn. w sposób 

uwzględniający najgłębszy sens płciowości. Rodzice powinni wyjaśnić swoim dzieciom 

prawdziwy sens zjednoczenia dwojga osób, które nie może być tylko przeżyciem 

przyjemności, ale afirmacją wartości osoby. 

W naszej rzeczywistości, kiedy tak często w różnych środowiskach promowane 

są także wśród młodzieży środki antykoncepcyjne, rodzice powinni ukazać swoim 

dzieciom ich negatywne skutki dla małżeństwa, a także wartość naturalnego planowania 

rodziny. Naturalne planowanie poczęć odnosi się nie tylko do działania człowieka w 

danym momencie, ale przede wszystkim do jego rozwoju. Postawa tego typu jest 

afirmacją natury człowieka, wyraża także szacunek dla płodności ludzkiej. Szacunek dla 

naturalnego planowania rodziny mogą przekazać rodzice przede wszystkim własnym 

przykładem. 

O życiu seksualnym nie można jednak mówić w oderwaniu od określonych 

wartości i norm moralnych. Konieczne jest przy tym przekazywanie młodzieży 

odpowiednich motywacji, skłaniających do podjęcia, lub zaniechania określonych 

działań w tej dziedzinie. 

W wychowaniu seksualnym trzeba zwracać uwagę na harmonijny rozwój osoby. 

W zakresie sfery intelektualnej konieczna jest tu rzetelna wiedza dostosowana do 

potrzeb rozwojowych i możliwości percepcyjnych dziecka. W uwzględnianiu rozwoju w 

sferze emocjonalnej potrzebne jest kształtowanie kultury uczuć, wrażliwości, 

delikatności, czułości, a szczególnie kształtowanie postawy miłości. Istotną rolę 
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odgrywają tutaj relacje pomiędzy rodzicami, a także poszanowanie praw każdego 

człowieka, ciepło, życzliwość okazywane w rodzinie. W sferze społecznej potrzebne jest 

doświadczanie dzielenia się z innymi, zaspokajania potrzeb innych. W integralnym 

rozwoju człowieka konieczne jest także uwzględnienie duchowego wymiaru człowieka, 

afirmacja najwyższych wartości, kształtowanie właściwych postaw w tym zakresie. 

 

9.2. Osoby odpowiedzialne za wychowanie seksualne 

 

Podstawowa rola w wychowaniu seksualnym winna przypadać rodzicom. 

Wszelkie programy szkolne w tym zakresie powinny odgrywać rolę uzupełniającą. Tylko 

kochający rodzice, w oparciu o dobrą znajomość psychiki swego dziecka i poziomu jego 

rozwoju, a także uwzględniając jego dobro, mogą przekazać właściwą wiedzę w zakresie 

problematyki seksualnej, dostosowaną do potrzeb i oczekiwań dziecka w danym okresie 

rozwojowym. 

Rodzina stanowi to szczególne środowisko, które umożliwia akceptację bardzo 

delikatnej sfery jaką jest ludzka seksualność i pozwala na harmonijne włączenie jej w 

całokształt osobowości. Gdy dziecko jest kochane szczerą , dojrzałą i odpowiedzialną 

miłością to takiej właśnie miłości uczy się. Jeżeli rodzice okazują sobie wzajemnie 

szacunek i wyrozumiałość, wymagają takiego szacunku od dzieci, a także sami traktują 

dzieci z szacunkiem to dziecko przyswaja sobie przykład wzajemnych właściwych relacji 

w rodzinie. W procesie wychowywania, zwłaszcza w sferze seksualnej konieczne jest 

zaufanie, dialog z dziećmi i przykład własnego życia. Obrazowo mówiąc rodzina 

powinna dać swoim dzieciom: korzenie (wartości, normy) i chęć rozwoju (aspiracje 

człowieka). W rozwoju seksualnym człowieka te korzenie to akceptacja podstawowych 

w tej dziedzinie wartości, takich jak: miłość, małżeństwo, rodzina; normy zaś - to nie 

tylko „ nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe”, nie tylko „kochaj”, ale bardzo często 

oznaczają one konieczność poświęceń. Chęć rozwoju to pasja wzrastania w miłości, 

tworzenia, stawiania sobie szlachetnego celu. 

Integracja seksualna, którą w sposób szczególny człowiek może rozpocząć 

dopiero w okresie dojrzewania, domaga się z jednej strony odpowiedniej pomocy 

środowiska rodzinnego i wychowawczego, z drugiej zaś - osobistego zaangażowania, 

wysiłku i pracy nad sobą (Augustyn, 1993, s. 26). 

Szczególną rolę odgrywa rodzina w integralnym wychowaniu dzieci w okresie 

dorastania. Kochająca rodzina pomaga młodemu człowiekowi nabywaniu umiejętności 

samowychowania, w dążeniu do wewnętrznej harmonii, w kierowaniu płciowością w 

oparciu o wartości, w poszukiwaniu autonomii. Właściwe relacje w rodzinie umożliwiają 

nabycie odpowiedniej wiedzy o samym sobie, odpowiednie zaspokojenie potrzeb, 

kształtowanie postaw poszanowania godności własnej i innych oraz nabywania 

odpowiedzialności. 
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9.3. Sposoby oddziaływania 

 

Wychowanie seksualne jest trudnym zadaniem. Wynika to ze złożoności 

czynników warunkujących rozwój seksualny. Aby wychowanie seksualne spełniło rolę 

integrującą osobowość młodego człowieka musi być podejmowane w określony sposób: 

1) Sprawy płci muszą być ukazywane jako dobro, wartość w kontekście osoby, 

małżeństwa, rodziny. 

2) Wychowanie to musi być oparte o rzetelną, całościową wiedzę, dobrą 

znajomość ludzkiego ciała, szeroko pojętych potrzeb człowieka, a także 

psychiki kobiety i mężczyzny. 

3) Płciowość ludzką należy ujmować pod wieloma aspektami - biologicznym, 

psychicznym, społecznym i duchowym, ukazując cele i zadania ludzkiej 

płciowości, pomagając w osiągnięciu dojrzałości do zawarcia małżeństwa. 

4) Rodzice znając poziom wrażliwości dziecka, jego zainteresowania, 

oczekiwania, poziom rozwoju emocjonalnego i intelektualnego powinni 

wszelkie informacje dotyczące płci dostosować do możliwości percepcyjnych 

dziecka. Kochający rodzice winni poważnie potraktować ważne dla dziecka 

problemy i trudności, okazać delikatność, wyrozumiałość i serdeczność, 

zachęcić do pracy nad sobą. 

5) Sposób przekazu winien być dostosowany w treści i języku do wieku i etapu 

rozwojowego. Na pytania dziecka rodzice winni odpowiadać zgodnie z 

prawdą. 

6) Konieczny jest klimat zaufania, który buduje się w oparciu o życie rodziców 

zgodne z głoszonymi prawdami, ich autentyczność, dojrzałość, a także 

przekonanie dzieci, że zawsze mogą liczyć na rodziców. 

7) Wychowanie seksualne wino być zgodne z hierarchią wartości rodziców, z ich 

systemem normatywnym, wzbogacone o wartości duchowe. 

8) Prawdziwe wychowanie musi być indywidualne, stwarzające możliwość 

dialogu. Potrzebna jest tu otwartość rodziców, ich chęć szczerej rozmowy. 

9) Należy nieco uprzedzać pytania biorąc pod uwagę środowisko, w którym 

dziecko wzrasta oraz programy, które są realizowane w szkole. Rodzice 

powinni tłumaczyć i utrwalać wiadomości dotyczące płciowości zdobyte w 

szkole. 

 

W integracji osobowej człowieka, w zintegrowaniu seksualności z całością 

osobowości ważną rolę ogrywa podjęcie pracy nad sobą, do czego rodzice i nauczyciele 

winni dzieci zachęcać. Samowychowanie prowadzi do nabycia zdolności kierowania 

własnym życiem, przyjęcia właściwej hierarchii wartości, jest istotne w procesie 

rozwoju.  
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Rozwój człowieka jest procesem „stawania się” (Płużek, 1994, s. 12-26). Każdy 

człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym, jest istotą złożoną, jakby 

wielowarstwową. Złożoność obejmuje warstwę instynktowo-popędową związaną z 

potrzebami biologicznymi, samozachowawczymi i seksualnymi; warstwę psychiczną - 

łączącą się z potrzebami bezpieczeństwa, uznania, miłości, poznawania, myślenia oraz 

warstwę duchową - kierującą uwagę ku potrzebom sensu życia, potrzebom religijnym, 

czy transcendentnym. Dojrzewanie wymaga przede wszystkim zaangażowania się, 

wierności sobie, ideałom, akceptacji własnej słabości, bez poczucia klęski, a także 

akceptacji własnej wartości i godności.  

Samowychowywanie, będące sterowaniem własnym rozwojem, zależne jest od 

poczucia odpowiedzialności. To ono w miarę integracji wszystkich sfer człowieka, a więc 

także integracji seksualnej, staje się podstawą podejmowania ważnych decyzji 

życiowych.  

Integracja seksualna obejmuje następujące etapy. Pierwszym z nich jest właściwa 

identyfikacja, nabywanie właściwej tożsamości seksualnej. Drugim podstawowym 

elementem integracji seksualnej, ważnym od okresu dojrzewania, jest świadomy wybór 

drugiej osoby jako partnera życiowego. W integracji seksualnej istotne jest także 

połączenie sfery emocjonalnej z duchową. Proces integracji wewnętrznej człowieka 

prowadzi do harmonii pomiędzy wszystkimi elementami osobowości człowieka, 

pomiędzy pragnieniami a działaniami, postawami, ideami, wartościami, ambicjami, 

potrzebami i uczuciami (Augustyn, 1993).  

Dojrzałość człowieka musi przejawiać się na wszystkich poziomach, szczególnie 

na poziomie uczuciowości, która stanowi fundamentalny składnik osobowości w istotny 

sposób wpływający na integrację wewnętrzną człowieka. Wewnętrzna integracja 

powstaje jako dzieło scalania wszystkich aspektów ludzkiego „ja”.  

Człowiek nosi w sobie głębokie pragnienie nawiązania duchowego kontaktu w 

najgłębszej istocie własnego ,,ja”. Miłość nie może być wynikiem kontaktów 

seksualnych, ale kontakty seksualne są wynikiem miłości. Współżycie seksualne jest 

znakiem miłości małżeńskiej. Znakiem ważnym, ale nie jedynym. Jeśli małżonkowie nie 

potrafią sobie również w inny sposób okazywać miłości, to takie małżeństwo narażone 

jest na poważny kryzys (Półtawska, 1981). 

Życie seksualne człowieka winno być wyrazem całej osoby i formą pełnej 

komunikacji z drugą osobą. Jednak w świadomości wielu ludzi nastawionych 

konsumpcyjnie nastąpiło rozbicie tej złożonej całości, jaką stanowi  w człowieku jego 

płciowość. W takim kontekście człowiek, zamiast wykorzystywać swoją płciowość w 

realizacji swojej męskości czy kobiecości, staje się często niewolnikiem seksu. 

Tymczasem każde działanie seksualne człowieka musi być aktem osoby. Tylko człowiek 

potrafi dostrzec głębszy wymiar swojej płci i tylko człowiek w działaniu seksualnym 

może zawrzeć znamię duchowości. Płciowość staje się więc zadaniem człowieka - 

dojrzewania do pełni męskości czy kobiecości. 
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W przygotowywaniu dzieci i młodzieży do życia ogromną rolę odgrywa autorytet 

dorosłych. Jeżeli rodzic, czy wychowawca będzie żył zgodnie z głoszonymi wartościami 

jego przekaz będzie prawdziwy, a przykład będzie pociągał. 

Właściwe oddziaływania rodzicielskie powinny być wspierane przez szkołę. 

Szkoła pełni rolę służebną względem rodziny, a jej oddziaływania winny być 

zsynchronizowane z dążeniami rodziców. 

 

*** 

 

Jan Paweł II w adhortacji Familiaris Consortio (32) pisze: „Kiedy małżonkowie, 

uciekając się do środków antykoncepcyjnych, oddzielają od siebie dwa znaczenia, które 

Bóg Stwórca wpisał w naturę mężczyzny i kobiety i w dynamizm ich zjednoczenia 

płciowego, zajmują postawę "sędziów" zamysłu Bożego i "manipulują" oraz poniżają 

płciowość ludzką, a wraz z nią osobę własną i współmałżonka, fałszując wartość 

"całkowitego" daru z siebie. W ten sposób naturalnej "mowie", która wyraża obopólny, 

całkowity dar małżonków, antykoncepcja narzuca "mowę" obiektywnie sprzeczną, czyli 

taką, która nie wyraża całkowitego oddania się drugiemu; stąd pochodzi nie tylko 

czynne odrzucenie otwarcia się na życie, ale również sfałszowanie wewnętrznej prawdy 

miłości małżeńskiej, powołanej do całkowitego osobowego daru.  

Promowanie szerokiego dostępu do antykoncepcji sprawia, że kobiety na jakiś 

czas pozostają w iluzji wolności, rzekomego bezpieczeństwa i nieograniczonej niczym 

przyjemności. Zgoda na zakłócenia płynące z zewnętrznego przyjmowania hormonów w 

celu zapanowania nad własną naturą wprowadza duży zamet i dyskomfort w 

funcjonowaniu biologicznym, psychicznym i duchowym człowieka i uniemożliwia mu 

osiągnięcie pełni dojrzałości. 

We współczesnym świecie rozwija się „antykoncepcyjna świadomość“. Prowadzi 

ona do postaw przeciwko życiu, dziecko traktowane jest jako zagrożenie, a w razie 

poczęcia rodzice o wiele łatwiej decydują się na zakończenie życia dziecka przez aborcję. 

W pogoni za perfekcją, dobrym samopoczuciem człowiek przestał ufać swojemu 

organizmowi, a nie znając jego działania obawia się, że naturalne, ekologiczne formy 

zawiodą, stąd też niejednokrotnie sięga do praktyk, które zakłócają naturalny rytm 

organizmu. Tymczasem ludzka płodność powinna być ujmowana integralnie i 

podmiotowo (Fijałkowski, 2001). 

Człowiek, aby mógł cenić, szanować swoją płodność, potrzebuje właściwych 

oddziaływań wychowawczych. O efektach wychowania nie decydują specjalne metody, 

lecz więzi rodziców z dziećmi. Charakter relacji rodzice - dziecko kształtuje się 

dynamicznie. 

Zachowanie małego dziecka staje się odpowiedzią na postawy rodziców, a one 

także ulegają zmianom w zależności od zachowań dziecka. W miarę rozwoju dziecko 

potrzebuje coraz różnorodniejszych form opieki i troskliwości ze strony rodziców. 
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Wychowanie dziecka jest więc procesem ukierunkowanym dwustronnie. Nie tylko 

rodzice oddziaływują na dziecko w sposób zamierzony czy też nie, ale i dziecko swoimi 

postawami ma wpływ na zachowanie rodziców. Prawidłowo przebiegające 

oddziaływania wychowawcze zbliżają i jednoczą obydwie strony, natomiast 

nieprawidłowe postawy rodziców mogę wpływać na zubożenie, czy nawet zanikanie 

więzi uczuciowej.  Pomiędzy rodzicami i dziećmi powinna istnieć taka więź, na której 

może oprzeć się "kontakt pomocny" (Rogers, 1987, s. 51-61). Jest to taki kontakt, w 

wyniku którego przynajmniej jedna ze stron wzrasta, ulepsza się, rozwija, dojrzewa, 

udoskonala stosunki z innymi. Postawa pomocy wymaga spełnienia określonych 

warunków ze strony rodziców: bezwarunkowej akceptacji dziecka wraz z ciepłym 

odnoszeniem się do niego, empatii czyli rozumiejącego wczuwania się i komunikowania 

tego, kongruencji, a więc wewnętrznej szczerości samych rodziców, czyli ich zgodności z 

samym sobą oraz jasnego stawiania granic, które wytycza przyjęta hierarchia wartości i 

wypływający z niej system normatywny. Wewnętrzna zgodność osób wychowujących 

oparta jest o prawdziwość  człowieka, nie zakładanie "masek", nie przybieranie pozy 

wychowawczej, gdyż młodzi ludzie łatwo demaskują zafałszowanie, zwłaszcza jeśli 

chodzi o przekaz norm moralnych czy wartości. 

Dziecko w rodzinie zintegrowanej, będącej wspólnotą życia i miłości, nabywa 

ufności, uczy się szacunku dla wartości cenionych przez rodzinę, uczy się postaw 

miłości, otwartości na innych. Potrzeba samourzeczywistniania dziecka w takiej 

rodzinie znajduje aprobatę rodziców i warunki rozwoju niepowtarzalności 

indywidualności dziecka. Postawy rodzicielskie oparte są o szacunek dla rozwijającego 

się dziecka jako osoby wolnej i odpowiedzialnej. Dlatego tak ważna staje się postawa 

rodziców wychowania do podejmowania odpowiedzialnych decyzji osobowych, oparta 

na właściwych, racjonalnych uzasadnieniach uwzględniających hierarchię wartości. 

Rodzice odgrywają niezastapioną rolę w kształtowaniu osobowości dziecka, mają 

niezbywalne prawo do wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnymi 

przekonaniami, wartościami, religią. Mają prawo, ale także i obowiązek, kształtowania 

postaw swoich dzieci wobec seksualności. 

Dojrzewanie i integracja nie są zjawiskami spontanicznymi, ale procesem, w 

którym dokonuje się odkrywanie samego siebie przy uwzględnieniu złożoności osoby 

ludzkiej. Człowiek, aby czuł się spełniony, musi podążać ku pełni człowieczeństwa, a to 

zakłada głęboki szacunek dla samego siebie i swojego ciała oraz szacunek dla drugiej 

osoby i dla jej ciała oraz wspólne dążenie ku najważniejszym wartościom – ku miłości, ku 

wolności, ku jedności. 
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NATURALNE METODY PLANOWANIA RODZINY  
A NAMIĘTNOŚĆ MAŁŻONKÓW 

 

 

1. Charakterystyka naturalnych metod planowania rodziny 

 

Małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, z założenia trwającym aż do 

śmierci jednego z małżonków, mającym na celu tworzenie wieloaspektowej wspólnoty i 

realizację wspólnego dobra (Ryś, 1999, s. 5). M. Ryś wymienia dwa najważniejsze 

czynniki konstytuujące małżeństwo: więź między małżonkami i miłość małżeńską. 

Dzięki tym czynnikom możliwe jest integralne zjednoczenie dwojga osób (tamże, s. 58). 

Z kolei wyrazem aktualizacji miłości i więzi między małżonkami jest prawidłowa 

komunikacja i współżycie seksualne (tamże, s. 72, 77). 

Jak podkreśla M. Ryś, współżycie seksualne może być przeżywane na kilku 

poziomach i w związku z tym zaspokajać różne potrzeby człowieka (tamże, s. 78). Na 

najwyższym poziomie dominuje potrzeba rozładowania napięcia, przeżywanie doznań 

zmysłowych. Na wyższym poziomie współżycie seksualne zaspokaja potrzeby 

bezpieczeństwa, więzi, afirmacji kobiecości i męskości (tamże, s. 78). Wyższy poziom 

wiąże się z fascynacją współmałżonkiem, zaspokajaniem potrzeby uszczęśliwiania  

małżonka, co wyzwala altruizm, twórczość, płodność (tamże, s. 78). 

Małżonkowie muszą przyjąć określoną postawę wobec własnej płodności 

(Fijałkowski, Neugebauer, Stelmaszczyk, 1988, s. 48; Fijałkowski, 1989, s. 14; 

Wiśniewska-Roszkowska, 1986, s. 181). Obecnie coraz większą popularnością cieszą się 

naturalne metody planowania rodziny. Fijałkowski podkreśla, że w naturalnym 

planowaniu rodziny: 1. istota rzeczy polega na odczytywaniu sygnałów płodności 

płynących z ciała; 2. celem jest integracja seksualności (harmonia między sferą 

popędową a zdolnością prokreacyjną); 3. akcent położony jest na formowanie 

odpowiedzialności, zdyscyplinowania i formowania głębszych więzi między 

małżonkami, 4. ukazywana jest pozytywna wartość powściągliwości, która dodatkowo 

chroni kontakty seksualne małżonków przed monotonią i nudą (Fijałkowski, 1987, s. 

24-25). W niniejszym opracowaniu poddano analizie tę ostatnią z cech naturalnego 

planowania rodziny – ochronę przed monotonią w sferze seksualności. 

Metody naturalne bazują na cykliczności rozrodczości kobiety. W każdym cyklu 

miesiączkowym jest ściśle określony okres płodności, który jest wyznaczany przez czas 

przeżycia komórki jajowej i plemnika stąd – jak podkreśla K. Kosmala – mówi się o 
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płodności pary małżeńskiej, czyli wspólnej płodności mężczyzny i kobiety (Kosmala, 

1996, s. 158). Okres ten obejmuje dni tuż przed jajeczkowaniem, sam dzień 

jajeczkowania oraz dzień po jajeczkowaniu, oprócz tego wyróżnia się jeszcze okres 

niepłodności względnej, kiedy prawdopodobieństwo poczęcia jest bardzo małe (tamże, 

s. 158). Z kolei dni po okresie płodności aż do kolejnej miesiączki są czasem 

fizjologicznej niepłodności (bezwzględnej niepłodności), a więc takiej, kiedy 

niemożliwe jest poczęcie dziecka (tamże, s. 158). Objawy płodności to: wydzielanie 

śluzu przez szyjkę macicy i jego zmiany, charakterystyczny (dwupoziomowy) przebieg 

temperatury, zmiany w szyjce macicy (tamże, s. 165-178).  

NPR jest całkowicie zgodne z naturą, nie wymaga stosowania środków 

farmakologicznych i mechanicznych. W tym miejscu warto przytoczyć słowa B. 

Chazana, profesora ginekologii i położnictwa, dyrektora Szpitala Ginekologiczno-

Położniczego im. Świętej Rodziny w Warszawie: „Zadziwiające jest, że w obecnych 

czasach, kiedy ceni się zdrowy styl życia, zdrową żywność, dba o czystość naturalnego 

środowiska, w obszarze prokreacji często nie podąża się za prawami natury. Najpierw 

przez lata z nimi walczy stosując antykoncepcję, narażając zdrowie, a potem desperacko 

czyni wszystko, by urodzić dziecko, kiedy już organizm nie pracuje tak precyzyjnie i nie 

może podążać za oczekiwaniami” (Chazan, 2012, s. 23).  

 

2. Namiętność jako jeden z trzech składników miłości  

                   w trójczynnikowej koncepcji miłości R. Sternberga 

 

W 1986 roku R. Sterberg ogłosił trójczynnikową koncepcję miłości (Sternberg, 

1986). Na gruncie psychologii cieszy się ona dużą popularnością, m. in. ze względu na 

stworzone na jej podstawie narzędzie do pomiaru wyodrębnionych składowych miłości. 

Psychologia, jako nauka empiryczna, dąży do zmierzenia określonych cech, określenia 

zależności miedzy cechami. Jednym z pierwszych kroków w tym kierunku jest 

stworzenie narzędzia.  

Według Sternberga na miłość między mężczyzną i kobietą składają się trzy 

czynniki: intymność, namiętność i zaangażowanie (Sternberg, 1986, s. 119; Sternberg, 

1997, s. 315; Sternberg, 2001, s. 216).  

Intymność definiowana jest jako poczucie wzajemnej bliskości, przywiązania, 

ciepła, wsparcia (Sternberg, 1997, s. 315). Intymność to poczucie wzajemnego 

zrozumienia, dzielenie się posiadanymi dobrami i przeżyciami, poczucie bycia 

szczęśliwym w związku (tamże, s. 315).  

Z  kolei namiętność definiowana jest jako zauroczenie wyglądem zewnętrznym 

partnera, dążenie do fizycznego zespolenia, kontakty seksualne, marzenia i obsesja na 

punkcie partnera (tamże, s. 315).  Zawiera w sobie cechy zarówno pozytywne (radość, 

pożądanie, zachwyt), jak i negatywne np. zazdrość, tęsknotę. Warto podkreślić, że 

przeżywanie namiętności jest mocno warunkowane potrzebami seksualnymi, niemniej 

jednak jest czymś więcej niż pożądaniem. Zaspokaja również wyższe potrzeby 
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człowieka – afiliacji, samoaktualizacji (tamże, s. 315).  Jak pisze A. Giddens „Miłość 

namiętną cechuje wręcz religijne w swojej żarliwości natchnienie. Cały świat jest inny, 

jakby widziany na nowo, a jednocześnie nie wzbudza zainteresowania, bo bez reszty 

przesłania go obiekt uczuć. Zwłaszcza na poziomie relacji osobistych miłość namiętna, 

na wzór charyzmy, wywraca wszystko do góry nogami, wyrywa jednostkę z 

codzienności i sprawia, że jest ona gotowa do podejmowania radykalnych decyzji oraz 

do poświęceń (Alberoni, 1983)” (Giddens, 2006, s. 65). 

Trzeci czynnik składający się na miłość między małżonkami, to zaangażowanie, 

które  obejmuje wszystkie zachowania, myśli, uczucia mające na celu utrzymanie relacji 

(Sternberg, 1997, s. 315). Jak podkreśla M. Jankowska „Pragnienie miłości nie jest 

jeszcze miłością, ponieważ nie ma miłości bez działania i zaangażowania” (Jankowska, 

2010, s. 31). Warto podkreślić, że zaangażowanie w największym stopniu poddaje się  

kontroli rozumowej, a w najmniejszym – namiętność.  

W zależności od czasu trwania związku małżeńskiego, zmienia się natężenie 

poszczególnych komponentów miłości. Najszybciej spada natężenie namiętności. Jak 

pisze B. Wojciszke (2000, s. 13-14) „Namiętność jest ponadto uczuciem z natury swej 

nierealistycznym. Wymaga absolutnego uwielbienia partnera, a to jest możliwe jedynie 

za cenę braku realizmu (żaden śmiertelnik nie zasługuje na absolutny podziw i 

uwielbienie)”.  

 

3. Niedostępność jako jedna z sześciu reguł wpływu społecznego 

 

Zagadnienie wpływu społecznego to jedno z podstawowych zagadnień 

analizowanych w ramach psychologii społecznej. Jak piszą J. Grzelak i A. Nowak  „Chęć 

zmiany cudzych przekonań, postaw i zachowań innych jest jedną z najsilniejszych 

tendencji człowieka” (Grzelak, Nowak, 2007, s. 187). Przytoczeni autorzy definiują 

wspływ społeczny jako jakąkolwiek zmianę wywołaną rzeczywistą lub wyobrażoną 

obecnością innych ludzi.    

Jak podkreśla R. Cialdini, techniki wpływu społecznego mogą mieć wieloraką 

postać, ale większość z nich można zaklasyfikować do jednej z sześciu podstawowych 

kategorii (zasad, reguł): wzajemności, konsekwencji, społecznego dowodu słuszności, 

lubienia, autorytetu i niedostępności (Cialdini, 1998, s. 11-12). Pierwsza z 

wymienionych reguł stwierdza, że powinniśmy się odwdzięczyć tym, którzy nam 

wyświadczyli przysługę (tamże, s. 33). Z kolei zasada konsekwencji głosi, że po 

wzbudzeniu jakiegoś zaangażowania, zajęciu stanowiska wobec jakiejś sprawy, ludzie 

są bardziej chętni do ulegania dalszym prośbom zgodnym z kierunkiem tego 

zaangażowania (tamże, s. 110). Dodatkowo w im większym stopniu zaangażowanie ma 

charakter aktywny, publiczny, wymagający wysiłku, tym większa jego skuteczność. 

Zasada społecznego dowodu głosi, że zachowanie innych ludzi często jest wzorem 

naszych własnych zachowań. Dzieje się tak w szczególności wtedy, gdy wskazówki do 
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określonego zachowania się wypływają w sytuacjach niejasności od ludzi do nas 

podobnych (tamże, s. 152). Z kolei reguła lubienia i sympatii w procesie wywierania 

wpływu na innych wykorzystuje fakt, że jesteśmy bardziej skłonni do spełniania próśb 

tych ludzi, których lubimy (tamże, s. 154). Stąd wielu praktykom wpływu społecznego 

zależy na tym, by potencjalny klient ich polubił. Piąta z wymienionych reguł, zwana 

regułą autorytetu głosi, że ludzie są bardziej skłonni do podejmowania określonych 

zachowań, jeśli są namawiani przez człowieka będącego autorytetem w danej 

dziedzinie (tamże, s. 212).  

Ostatnia z zasad wpływu społecznego polega na przypisywaniu większej 

wartości rzeczom trudno osiągalnym i nazywana jest regułą niedostępności (tamże, s. 

241). Jak podkreślają teoretycy wpływu społecznego, działanie reguły niedostępności 

opiera się na dwóch czynnikach. Pierwszy to sama nieosiągalność. Rzeczy trudne do 

zdobycia są zwykle cenniejsze, stąd niedostępność jest często wskaźnikiem ich wartości 

(tamże, s. 241). Drugi czynnik związany jest ze zjawiskiem oporu psychologicznego, 

który powstaje wtedy, gdy zostanie nam odebrana swoboda działań.  

W następnym podrozdziale oba czynniki zostaną omówione w aspekcie 

namiętności. 

 

4. Metody naturalne jako czynnik wzmacniający namiętność -  

                   aspekt niedostępności oraz oporu psychologicznego 

 

Metody naturalne wykorzystują istnienie naturalnej przerwy w płodności 

kobiety. Okresowa abstynencja trwa przeciętnie 9 dni (Król, 2007, s. 44). Jak podkreśla 

wielu  autorów, szczególnie w początkowych okresach małżeństwa taka 

wstrzemięźliwość może być trudna. W późniejszych fazach małżeństwa, ze względu na 

natłok obowiązków oraz zmniejszający się popęd seksualny (przede wszystkim 

mężczyzny) może być łatwiejsza do utrzymania. Skoro wraz z upływem czasu 

namiętność między małżonkami zmniejsza się, można wnioskować, że wręcz potrzebne 

są jakieś „narzędzia”, które zapobiegałyby tak szybkiemu jej zanikaniu. Na podstawie 

przytoczonych poniżej argumentów można wnioskować, że metody naturalne są 

właśnie takim narzędziem.   

Jak zostało wspomniane, reguła niedostępności wywołana jest ograniczonym 

dostępem do pewnych, istotnych dóbr, do których również należy seksualność. 

Niemniej jednak okazuje się, że seks również podlega prawu nudy, monotonii. Jaką rolę 

mogą odegrać naturalne metody planowania rodziny w zapobieganiu nudzie? 

Po pierwsze, rzeczy trudno osiągalne jawią się jako cenniejsze. Stąd współżycie 

seksualne, które może być podjęte w prawie każdym czasie, traci na wartości. Jak 

podkreśla T. Król, przytaczając historię pewnego małżeństwa: „Dla stosujących 

antykoncepcję choinka stoi cały rok na środku pokoju. Tylko czasem ją zauważają i 

włączają lampki, żeby była piękna. Często odkładają tę czynność do jutra, bo i jutro 

mogą to zrobić. Dla małżeństw żyjących w naturalnym rytmie płodności na choinkę 
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czeka się co miesiąc przez kilka dni, a jak już jest, nie traci się ani dnia, żeby się nią 

nacieszyć, bo przecież za kilkanaście dnia znowu będzie niedostępna. Taką „choinką” 

jest możliwość współżycia” (tamże, s. 45). W podobnym tonie wypowiada się K. 

Wiśniewska-Roszkowska, która podkreśla, że atrakcyjność aktu płciowego zwiększa się 

przez uprzednią wstrzemięźliwość (Wiśniewska-Roszkowska, 1989, s. 204).  

Na temat zależności między nieograniczonym dostępem do współżycia 

seksualnego a nudą wypowiada się również M. Ryś. Podkreśla, że proces nudzenia się 

sobą i swoją seksualnością jest podstępny – trwa latami, stąd często trudno jest się 

dopatrzyć związku przyczynowo-skutkowego między stosowaniem antykoncepcji a 

znudzeniem seksualnością. „Hojność natury często nie pozwala od razu odczuwać 

skutków. Natura ludzka jest „najokrutniejszym lichwiarzem” – pożycza wiele, ale 

zawsze na wysoki procent. Te prawa natury działają także w przypadku stosowania 

środków antykoncepcyjnych. Z wielu badań i doświadczeń doradców rodzinnych 

wynika, że dopiero po kilku latach ich stosowania pojawia się znudzenie seksem, 

współmałżonkiem, odkrycie „jałowości” własnej płciowości” (Ryś, 1999, s. 81).  

Okazuje się również, że istnieje zależność między namiętnością a 

niedostępnością. Mianowicie namiętność jest wzmacniana przez niedostępność. W 

psychologii opisany jest tzw. efekt Romea i Julii, polegający na tym, że przeszkody (np. 

bardzo silny opór rodziców, różnice wyznaniowe) mogą wzmacniać namiętność między 

młodymi (za: Cialdini, 1998, 223), choć z czasem – jeśli tak jak w przytoczonym 

przypadku przeszkody mają z założenia destrukcyjny charakter – związek dwojga osób  

może przeradzać się w relację typu przyciąganie-odpychanie. Przykładowo rezultaty 

badań przeprowadzonych przez amerykańskich badaczy na 140 parach nastolatków 

wykazały, że sprzeciw rodziców z jednej strony wzmacniał determinację młodych do 

kontynuowania związku, z drugiej jednak strony pogarszała się komunikacja między 

zakochanymi: zaczynali bardziej krytycznie postrzegać siebie nawzajem i gorzej się do 

siebie odnosili (Driscoll,  Davis, Lipetz, 1972, za: Cialdini, 1998, s. 224). Również inne 

badania pokazują, że przeszkoda taka jak odmienne wyznanie na początku zwiększa 

namiętność, a po pewnym czasie (już po 1.5 roku) zmniejsza satysfakcję ze związku 

(Rubin, 1974, za: Wojciszke, 2000, s. 44). Jak się okazuje, na dłuższą metę wiele zależy 

od charakteru samej „przeszkody”- jeśli z założenia ma ona charakter destrukcyjny, 

wtedy wpływa negatywnie na związek.  

R. Cialdini wyjaśnia, że reguła niedostępności obowiązuje z powodu opisanej 

wcześniej tendencji ludzi do postrzegania rzeczy trudno osiągalnych jako cenniejszych. 

Zależność ta prawdopodobnie odnosi się również do postrzegania atrakcyjności 

współżycia seksualnego: w momencie, gdy staje się ono niedostępne, wzrasta jego 

wartość. Stąd małżonkowie wiedzą, że jeśli nie podejmą współżycia w dni tzw. 

niepłodne, to utracą na jakiś czas możliwość jego podjęcia. 

Drugi powód wpisuje się w ramy teorii oporu psychologicznego. Jak pisze 

Cialdini „Istnieje i inne źródło siły reguły niedostępności, jej tylko właściwe – tracąc 
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jakąś możliwość działania, tracimy również wolność i swobodę decyzji. A zwykle 

nienawidzimy pozbawiania nas wolności wyboru” (Cialdini, 1998, s. 220). J. Brehm,  

autor teorii oporu psychologicznego stwierdza, że fakt odebrania jednostce swobody 

wyboru wywołuje potrzebę jej odzyskania, co prowadzi do postrzegania odebranej 

możliwości wyboru jako bardziej atrakcyjnej (Brehm, 1966, za: Cialdini, 1998, s. 221).  

Na podstawie przytoczonego wywodu można wysunąć przypuszczenie, że 

opisana prawidłowość odnosi się również do metod naturalnego planowania rodziny. 

Metody te bazują na naturalnym rytmie płodności kobiety, gdzie – jak wiadomo – część 

dni (około 9) w cyklu miesięcznym kobiety przypada na okres płodny. Para nie 

planująca poczęcia dziecka w tym okresie nie podejmuje współżycia seksualnego. Ten 

czas jest więc traktowany przez parę jako niedostępny. Jednak okresowa abstynencja 

powoduje, że dostępność do współżycia maleje, a więc - zgodnie z regułą 

niedostępności (oraz czynnika oporu psychologicznego) – maleje też wolność pary 

związana z możliwością podejmowania współżycia w każdej dowolnej chwili. Zgodnie z 

teorią dysonansu poznawczego, w celu uzasadnienia przed samym sobą tego nasilonego 

pragnienia, małżonkowie zaczynają mu przypisywać więcej zalet niż gdyby była zawsze 

dostępna.  

W tym miejscu warto jeszcze raz podkreślić, że namiętność, w porównaniu z 

trzema pozostałymi składowymi miłości, szybciej wygasa. W literaturze przedmiotu 

dość często padają stwierdzenia, że namiętność jest tą składową miłości, na którą 

małżonkowie prawie w ogóle nie mają wpływu „Na namiętność niewiele da się poradzić 

– pojawia się, a potem znika bez naszej woli, a już na pewno pomimo niej” (Wojciszke, 

2011, s. 12). „Z zanikiem namiętności niewiele możemy zrobić, jednak przyjaźń i 

intymność to coś, o co możemy zadbać” (Wojciszke, 2011, s. 12).  

Jednakże na podstawie przytoczonego wcześniej wywodu można wysunąć 

przypuszczenie, że naturalne metody planowania rodziny są tym czynnikiem, który 

może mieć istotny wpływ na więź  (również erotyczną) między małżonkami.  

 

5. Naturalne metody planowania rodziny a wybrane cechy  

                   osobowości małżonków 

 

Warto podkreślić, że na przedstawione wcześniej zależności nakładają się cechy 

osobowości małżonków.  

W psychologii istnieje wiele koncepcji osobowości, jej definicja uzależniona jest 

od przyjętych założeń teoretycznych. Jedną z nowszych koncepcji osobowości jest ta 

stworzona przez J. Oldhama i L. Morrisa (2007). Jak podkreślają autorzy, osobowość to 

system, zasada, która wyznacza kierunek życia jednostki. Obejmuje wszystkie cechy 

charakterystyczne dla jednostki: typowe zachowania, myśli, odczucia, postawy, sposoby 

radzenia sobie z problemami (tamże, s. 28). Osobowość to styl życia, rozwoju i 

stawiania czoła wyzwaniom. Jak podkreślają autorzy, jej zarysy można dostrzec w 

sześciu głównych sferach życia człowieka: pracy, emocji, samokontroli, związków z 
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innymi ludźmi, wyobrażeń o rzeczywistości oraz w sferze Ja. Autorzy podkreślają 

„Współczesna opinia psychiatryczna jest zdania, że te sześć sfer stanowi podstawę 

definicji wzoru osobowości człowieka” (tamże, s. 30). Oldham i Morris stworzyli swoją 

koncepcję na podstawie klasyfikacji zaburzeń osobowości (DSM III i DSM IV) 

zaproponowanej przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Stwierdzili, że 

„wyodrębnione przez  psychiatrów zaburzenia osobowości można postrzegać jako 

skrajne przypadki w kontinuum normalnych, indywidualnych różnic 

osobowościowych” (Oldham, Morris, 2007, s. 11). Stąd w koncepcji Oldhama i Morrisa 

osobowość jest niepowtarzalnym amalgamatem czternastu osobnych, dających się 

wyodrębnić aspektów (sfer): sumienności, pewności siebie, oddania, dramatyczności, 

czujności, wrażliwości, wygody, awanturniczości, nie-zwyczajności, samotniczości, 

zmienności emocjonalnej, ofiarności, władczości, poważności (tamże, s. 72-394). 

„Czternaście typów osobowości, które wyodrębniliśmy, to powszechnie występujące, w 

pełni normalne i niepatologiczne warianty skrajnych zespołów zaburzeniowych 

opisanych w DSM-III-R i DSM-IV (także w Dodatkach obu wydań)” (tamże, s. 18).  

Jak podkreślają autorzy, niektóre cechy, sfery osobowości predysponują do 

rywalizacji, chęci zdobywania. W szczególności są to sfery pewności siebie, władczości i 

awanturniczości. Można wysunąć przypuszczenie, że skoro jednostki o takim typie 

osobowości lubią ryzyko, są ambitne, to rzeczy niedostępne będą mieć dla nich 

wyjątkowe znaczenie. I na odwrót: to, co znane, będzie traciło na wartości.  

Wydaje się więc, że żony, których mężowie w swoim profilu osobowościowym 

mają wyjątkowo rozbudowane przytoczone sfery, powinny szczególnie skoncentrować 

się na działaniach uniemożliwiających traktowanie ich samych w sposób negatywny, 

powierzchowny. Mężczyźni pewni siebie, a przede wszystkim władczy i awanturniczy, 

często wybierają na żony kobiety o mocno nasilonym oddaniu i ofiarności, co z jednej 

strony umożliwia dopasowanie osobowościowe między małżonkami, ale z drugiej 

strony może stanowić podatny grunt dla wykorzystywania. 

Mężowie o nasilonej pewności siebie są ambitni i mają mocno rozwiniętą 

potrzebę szacunku, oczekują też specjalnego traktowania  (tamże, s. 97). W terapii 

małżeństw, gdzie jedno z małżonków jest mocno pewne siebie (lub władcze), a drugie 

charakteryzuje się nasiloną ofiarnością (co oczywiście jest cechą bardzo pozytywną, ale 

w pewnych sytuacjach może ułatwiać wykorzystanie), terapeuta często koncentruje się 

na procesie wzmacniania samooceny małżonka ofiarnego. Wydaje się, że w przypadku 

żony o nasilonej ofiarności stosowanie naturalnych metod planowania rodziny może 

być jedną z możliwości zapobieżenia instrumentalnemu traktowaniu. Jak piszą J. 

Oldham i L. Morris „Wiele osób pewnych siebie cechuje zmienność emocjonalna, 

zwłaszcza po ustabilizowaniu się związku. Dotąd intymnie bliscy, potrafią nagle stracić 

dla ciebie wszelkie zainteresowanie” (tamże, s. 107). „Nie wyciągaj wniosku, że partner 

przestał cię kochać. Najprawdopodobniej zajmują go akurat jakieś inne sprawy” (tamże, 

s. 107).  
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Osoby władcze, w porównaniu z pewnymi siebie, jeszcze bardziej cenią 

rywalizację.  W dyskusji częściej odwołują się do rozumu niż do uczuć (tamże, s. 369). 

Stąd rozmowa przedmałżeńska narzeczonych na temat metod planowania rodziny 

powinna w dużym stopniu koncentrować się na argumentach racjonalnych 

przemawiających za NPL: przede wszystkim brakiem skutków ubocznych, ekologią. 

Osoby władcze często zawdzięczają swój sukces zawodowy znajomości 

mechanizmów władzy, umiejętności manipulacji i sterowania ludźmi (tamże, s. 367). 

Stąd dla żony, której mąż często nie reaguje na uczucia innych ludzi, decyzja o 

stosowaniu NPL może być pierwszym krokiem w stronę walki o własną godność. 

Podejście takie jest o tyle istotne, że jednostki władcze są często ekspansywne 

seksualnie, zmysłowe, poprzez ciało wyrażają swoje Ja. Wydaje się wskazane, aby w 

sferze seksualnej żona była dla nich wyzwaniem. Stosowanie przez żonę NPL może być 

wyzwaniem w tym sensie, ze okresowa abstynencja wymaga dopasowania swoich 

działań, zamierzeń (również zawodowych) do cyklu miesięcznego kobiety. W tym 

miejscu warto przywołać przykład mężczyzny, biznesmena, który starał się tak 

planować swoje wyjazdy służbowe, żeby wypadały one w czasie „płodnym” (a więc 

wtedy, gdy oboje z żoną powstrzymywali się od współżycia seksualnego).  Niemniej 

jednak warto podkreślić, że już sama decyzja o stosowaniu metod naturalnych wymaga 

pewnej dojrzałości i cech jej towarzyszących, takich jak np. inteligencja emocjonalna, w 

skład której wchodzi empatia. Jak pokazały rezultaty badań Jankowskiej i Ryś (2011) 

inteligencja emocjonalna małżonków (szczególnie męża) sprzyja szczęściu 

małżeńskiemu. Stąd osobom o zaniżonej empatii trudniej przychodzi podejmowanie 

decyzji mających na celu dobro drugiej osoby.  

Wartym podkreślenia jest fakt, że sfera współżycia seksualnego jest jedną z 

wielu sfer małżeństwa. W niniejszym opracowaniu tylko tę sferę poddano analizie. Stąd 

wnioski również powinny być ostrożnie formułowane. Błędem byłoby wyciąganie 

wniosków sugerujących, że samo stosowanie naturalnych metod planowania rodziny – 

oprócz innych czynników, takich jak nastawienie na drugiego, szacunek - zapewni 

satysfakcję erotyczną między małżonkami. Niemniej jednak metody naturalnego 

planowania rodziny, wykorzystujące m. in. regułę niedostępności, prawdopodobnie 

mogą pomóc małżonkom w utrzymaniu więzi erotycznej. W przyszłości zależności 

miedzy wspomnianą sferą (a dokładnie namiętnością) oraz stosowaniem naturalnych 

metod planowania rodziny warto poddać empirycznej weryfikacji.  

 

Podsumowanie: 

 

W niniejszym artykule poddano analizie naturalne metody planowania rodziny 

w aspekcie namiętności między małżonkami. Metody naturalne, bazując na cykliczności 

rozrodczości kobiety, wykorzystują działanie jednej z reguł wspływu społecznego, jaką 

jest niedostępność. Reguła ta podkreśla, że ludzie mają tendencję do postrzegania 

rzeczy trudno osiągalnych jako cenniejszych. W artykule podkreślono, że opisana 
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zależność prawdopodobnie odnosi się również do postrzegania atrakcyjności 

współżycia seksualnego. W tzw. fazie płodnej współżycie seksualne (w przypadku 

małżonków nie planujących poczęcia dziecka) staje się niedostępne. W związku z tym, 

zgodnie z regułą niedostępności, prawdopodobnie wzrasta jego wartość.  

Dodatkowo, zgodnie z teorią oporu psychologicznego J. Brehma, utrata swobody 

wyboru wywołuje potrzebę jej odzyskania i prowadzi do percepcji odebranej 

możliwości wyboru jako bardziej atrakcyjnej. Stąd okresowa abstynencja seksualna (i 

związana z nią mniejsza dostępność do współżycia seksualnego) może prowadzić do 

postrzegania współżycia jako bardziej atrakcyjnego, niż gdyby było ono zawsze 

dostępne.  
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ZALEŻNOŚCI MIĘDZY STYLAMI PRZYWIĄZANIA A INTYMNOŚCIĄ, 
NAMIĘTNOŚCIĄ I ZAANGAŻOWANIEM U NARZECZONYCH 

 

 

1. Style przywiązania 

 

J. Bowlby, twórca teorii przywiązania, twierdził, że u każdego człowieka 

występuje uwarunkowana biologicznie tendencja do tworzenia więzi emocjonalnych z 

bliskimi osobami, przede wszystkim z matką (Bowlby, 1969, 1973, 1980). Dziecko od 

początku życia zostaje wyposażone w tzw. zachowania wyzwalające (ssanie, płacz, w 

późniejszym okresie - uśmiech, gaworzenie), które umożliwiają mu nawiązanie 

bliskości. Zdaniem Bowlby’ego obiektem przywiązania jest ta osoba, u której jednostka 

w sytuacjach trudnych poszukuje opieki, wsparcia, ochrony. 

Bowlby stworzył swoją teorię w oparciu o własne doświadczenia kliniczne. 

Zauważył, że dzieci przebywające w szpitalach i sierocińcach zaczynają przejawiać 

zachowania o charakterze m.in unikającym, wrogim, lękowym. Według Bowlby’ego takie 

zachowania pojawiają się wówczas, gdy dziecko nie ma zaspokojonej potrzeby bliskości.  

Uczennica Bowlby’ego, M. Ainsworth, kontynuatorka badań nad procesem 

przywiązania, wyróżniła trzy style przywiązania: bezpieczny, unikający i lękowo-

ambiwalentny (Ainsworth, Blehar, Waters, Wall, 1978). Stwierdziła, że rozwojowi 

bezpiecznego stylu przywiązania sprzyjają: częsty i długotrwały kontakt z matką, 

wrażliwość matki na sygnały wydawane przez dziecko (wraz z umiejętnością 

dopasowania się do tych sygnałów), uporządkowane środowisko pozwalające na 

swobodną eksplorację świata wraz z doświadczaniem konsekwencji swoich zachowań 

(Bowlby, 2007, s. 380).  

Styl lękowo-ambiwalentny charakteryzuje się niepokojem, niepewnością o 

stałość relacji z obiektem przywiązania. Dziecko wykazuje silny lęk przed rozstaniem i 

złość na skutek braku pewności co do dostępności obiektu (Bowlby, 2007; Ziółkowska, 

2007, s. 81). Z kolei unikający styl przywiązania kształtuje się na skutek braku bliskiego 

kontaktu w sytuacjach trudnych, zagrożenia (Bowlby, 2007; Ziółkowska, 2007, s. 81). 

Unikanie bliskości jest ochroną przed zranieniem. 

Badania nad stylami przywiązania były prowadzone w różnych grupach 

wiekowych –wśród niemowląt i małych dzieci, młodzieży i dorosłych (za: Marchwicki, 
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2004, s. 36; Marczak, 2001). W przypadku tych ostatnich badania koncentrują się nie 

tylko na przywiązaniu jednostki do rodziców, ale i partnera romantycznego (za: tamże, 

s. 36; por. Niemyjska, 2011). Duży wkład w analizę relacji romantycznej z punktu 

widzenia przywiązania wnieśli C. Hazan i P. Shaver.  

 

2. Miłość romantyczna jako proces przywiązaniowy – koncepcja 

                  C. Hazan i P. Shavera 

 

Hazan i Shaver potraktowali miłość romantyczną jako proces przywiązaniowy 

(Hazan, Shaver, 1987; Hazan, Shaver, 1994). Podkreślali, że zarówno między 

niemowlęciem a opiekunem, oraz między partnerami romantycznymi, występują 

podobne rodzaje mechanizmów. Po pierwsze, dynamika relacji (rozpatrywana na 

poziomie emocjonalnym i biologicznym) niemowlę-dorosły oraz w parze romantycznej 

jest sterowana przez ten sam system biologiczny; po drugie, style przywiązania 

wyodrębnione przez Ainsworth korespondują ze stylami zachowań partnerów 

romantycznych; po trzecie, indywidualne różnice w zachowaniach przywiązaniowych są 

odbiciem wczesnych doświadczeń z rodzicem (Hazan, Shaver, 1994, za: Plopa, 2008a, s. 

99-102). Powtarzane interakcje z rodzicem rozwijają wewnętrzne modele, które sterują 

przyszłymi relacjami z partnerem romantycznym.  

W tym miejscu warto przytoczyć słowa E. Aronsona, T. Wilsona i R. Akert: 

„Podstawą teorii stylów przywiązania jest następujące założenie: sposób, w jaki 

nauczymy się przywiązywać do innych osób we wczesnym dzieciństwie, wyznacza nasz 

przyszły – jako osób dorosłych – sposób nawiązywania kontaktów. Osoba, która 

przyswoiła sobie styl oparty na poczuciu bezpieczeństwa, potrafi tworzyć dojrzałe, 

trwałe związki. Ludzie, dla których charakterystyczny jest styl przywiązywania się 

oparty na unikaniu, mniej ufają innym i trudno nawiązują bliskie kontakty. Osoby zaś z 

lękowo-ambiwalentnym stylem przywiązywania się chciałyby być bliżej swoich 

partnerów, jednak mają obawy, że ci nie odpowiedzą im tym samym” (Aronson, Wilson, 

Akert, 1997, s. 443).  

Badania pokazują, że bezpieczny styl przywiązania wiąże się z określonymi, 

pozytywnymi zachowaniami w małżeństwie: otwartością, wrażliwością, skłonnością do 

ustępstw, odwzajemnianiem uczuć, umiejętnością konstruktywnego komunikowania się 

(za: Plopa, 2008a, s. 110). R. Kobak i C. Hazan stwierdzili, że w tych małżeństwach, gdzie 

przynajmniej jeden z partnerów charakteryzował się zaburzeniami w procesie 

przywiązania częściej występowały konflikty, agresja (werbalna i fizyczna) i zazdrość 

(Kobak, Hazan, 1991, za: Plopa, 2008a, s. 110).  



ECOLOGIA HUMANA 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 91 

 

3. Namiętność, intymność i zaangażowanie - trójskładnikowa koncepcja 

                  miłości R. Sternberga 

 

Według powszechnie znanej, trójczynnikowej koncepcji miłości Roberta 

Sternberga (1986) miłość między mężczyzną i kobietą składa się z trzech czynników: 

bliskości (intymności), namiętności i zaangażowania. Intymność to poczucie bliskości, 

wsparcia w bliskiej relacji (Sternberg, 1997, s. 315). Oznacza wzajemne zrozumienie, 

szacunek dla drugiej osoby, wzajemne dzielenie się przeżyciami. Sternberg wymienia 

kilka klasterów intymności, w tym m. in.: działanie dla dobra ukochanej osoby, 

doświadczanie szczęścia w kontakcie z nią, możliwość liczenia w potrzebie na pomoc z 

jej strony, wspólne dzielenie się posiadanymi dobrami, dawanie i otrzymywanie 

emocjonalnego wsparcia (tamże, s. 315).  

Z kolei namiętność to czynnik, który w dużej mierze opiera się na pociągu 

fizycznym do drugiej osoby, wiąże się z dążeniem do zjednoczenia (również fizycznego) 

z ukochaną osobą. Warto podkreślić, że namiętność nie jest samym tylko pożądaniem, 

gdyż zakłada tęsknotę za ukochaną osobą, zaspokaja potrzebę dowartościowania, 

afiliacji. Zawiera w sobie elementy pozytywne (radość, szczęście) jak i negatywne 

(tęsknotę, zazdrość, ból).  

Zaangażowanie, Według Sternberga, można rozpatrywać z dwojakiej 

perspektywy: krótko i długoterminowej. W pierwszym przypadku o zaangażowaniu 

świadczy już samo podjęcie decyzji o związaniu się z daną osobą (oświadczyny, ślub). W 

dłuższej perspektywie o zaangażowaniu świadczą wszelkie działania mające na celu 

utrzymanie relacji: świadome ukierunkowanie wysiłku i ponoszenie wyrzeczeń w celu 

budowania relacji (w tym rozwiązywanie problemów), dostosowywanie własnych 

działań do wspólnego dobra, wywiązywanie się z obowiązków (tamże, s. 318).  

 

4. Badania własne 

 

4.1. Problem badań 

 

Celem niniejszego opracowania była analiza zależności między stylami 

przywiązania a składowymi miłości u narzeczonych, a więc osób, które podjęły decyzję o 

ślubie (data ich ślubu jest znana, co zostaje potwierdzone tzw. zapowiedziami w kościele 

parafialnym). Celowo do badań dobrano taką właśnie grupę, gdyż można przypuszczać, 

że osoby ze statusem narzeczonego/narzeczonej traktują poważnie swój związek. Warto 

podkreślić, że w dzisiejszej kulturze istnieje duża dowolność w interpretacji stałości i 

powagi danego związku.  

W niniejszym opracowaniu wysunięto przypuszczenie, że istnieje pozytywna 

zależność między bezpiecznym stylem przywiązania a namiętnością, intymnością i 
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zaangażowaniem, gdyż ufność, poczucie bezpieczeństwa i brak lęku sprzyjają tworzeniu 

satysfakcjonującej relacji romantycznej.  

Z kolei wielce prawdopodobne jest to, że osoby o unikającym stylu 

przywiązywania się mają tendencję do unikania bliskości (intymności) i zaangażowania, 

ale czy unikają również namiętności? Rezultaty badań Brennan i Shavera (1995) 

wykazały, że unikający styl przywiązania może predysponować do podejmowania wielu 

niezobowiązujących związków, opartych głównie na seksualności, z pominięciem więzi 

uczuciowej. Wynik ten sugeruje, że dla osób charakteryzujących się unikającym stylem 

przywiązania relacje z płcią przeciwną mogą jawić się jako skomplikowane – z jednej 

strony wspomniane jednostki nie stronią od seksualności, ale z drugiej nie chcą głębiej 

się angażować, co wynika prawdopodobnie z ich zaburzeń w procesie przywiązania.  

Z kolei lękowo-ambiwalentny styl przywiązania z jednej strony może korelować 

pozytywnie ze składowymi miłości (ze względu na duże pragnienie bliskości). Z drugiej 

strony wspomniany styl przywiązania wiąże się z lękiem przed utratą ukochanej osoby. 

Jednostka charakteryzująca się tym stylem pragnie związku romantycznego, a z drugiej 

strony obawia się go. Taka prawidłowość (zakładająca istnienie swoistego konfliktu 

przyciąganie-odpychanie) może sugerować brak związku między lękowo-

ambiwalentnym stylem przywiązania a intymnością i zaangażowaniem. Trudniej jest 

wysunąć przypuszczenie odnośnie do związku między przytoczonym stylem a 

namiętnością. Z jednej strony namiętność może być wzmacniana przez niepewność (co 

zakłada pozytywny związek między lękowo-ambiwalentnym stylem a namiętnością). Z 

drugiej strony namiętność sama w sobie zawiera cechy pozytywne i negatywne. Na 

dłuższą metę lękowo-ambiwalentny styl przywiązania może potęgować negatywny 

aspekt namiętności i wpływać destrukcyjnie na relację narzeczeńską.  

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania wysunięto następującą hipotezę: Im 

większe nasilenie bezpiecznego stylu przywiązania, tym większa intymność, namiętność 

i zaangażowanie u narzeczonych.  

Sformułowano następujące pytanie badawcze: Czy istnieje związek miedzy 

unikającym i lękowo-ambiwalentnym stylem przywiązania a namiętnością, intymnością 

i zaangażowaniem u narzeczonych?  

 

4.2. Badane osoby i zastosowana metoda 

 

W badaniu wzięło udział 59 par narzeczeńskich. Badanie odbywało się podczas 

prowadzonych przez parafie kursów przedmałżeńskich. 

Do pomiaru stylów przywiązania wykorzystano Kwestionariusz Stylów 

Przywiązania M. Plopy (2008b) oparty na teorii C. Hazan i P. Shavera. Kwestionariusz 

składa się z 24 stwierdzeń, gdzie na każdy styl przywiązania (bezpieczny, unikający, 

lękowo-ambiwalentny) przypada po 8 stwierdzeń. Wypełniający kwestionariusz 

ustosunkowuje się do każdego stwierdzenia na skali 7-punktowej, gdzie 1 oznacza 
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„zdecydowanie się nie zgadzam” a 7 „zdecydowanie się zgadzam”. Wyniki uzyskane 

przez badanych mieszczą się w granicach 8-56 punktów (tamże, s. 311). 

Rzetelności podskal i moce dyskryminacyjne tworzących je pozycji wykazały, że 

kwestionariusz jest narzędziem rzetelnym (za: Plopa, 2008b, s. 290). Zastosowane 

narzędzie spełnia też wybrane kryteria trafności teoretycznej, co zostało potwierdzone 

za pomocą metody badania wewnętrznej struktury testu (macierz interkorelacji skal), 

metody sprawdzania różnic międzygrupowych oraz metody trafności kryterialnej (za: 

tamże, s. 290). Uzyskane wyniki potwierdzają trafność teoretyczną Kwestionariusza 

Stylów Przywiązania (za: tamże, s. 296, 298, 299, 301, 304, 306, 309). 

Do pomiaru poziomu namiętności, intymności i zaangażowania wykorzystano 

kwestionariusz zamieszczony w książce B. Wojciszke (Acker, Davis, 1992, za: Wojciszke, 

2000, s. 17-18). Kwestionariusz do pomiaru składowych miłości składa się z 36 

stwierdzeń, gdzie 11 przypada na intymność, 11 na zaangażowanie i 14 na namiętność. 

Osoba ustosunkowywała się do każdego stwierdzenia przy pomocy skali od 1 do 5, gdzie 

kolejne cyfry oznaczają: 

1 - zdecydowanie się nie zgadzam”,  

2 - nie zgadzam się 

3 - trudno się zdecydować 

4 - zgadzam się 

5 - zdecydowanie się  

Wyniki uzyskane w skali namiętności mieszczą się w przedziale od 14 do 90, w 

skali intymności i zaangażowania od 11 do 55.  

 

4.3. Uzyskane wyniki 

 

Poniżej przedstawiono średnie arytmetyczne dla poszczególnych stylów 

przywiązania w zależności od płci. 

 

Tab. 1 Średnie dla poszczególnych stylów przywiązania w zależności od płci 

Styl przywiązania Kobiety Mężczyźni 

Bezpieczny 47,94 45,38 

Unikający 17,47 17,77 

Lękowo-

ambiwalentny 

27,18 24,03 

 

Jak pokazuje tabela 1 wśród kobiet średnia arytmetyczna dla bezpiecznego stylu 

przywiązywania się wyniosła 47,94, natomiast wśród mężczyzn 45,38. Test t wykazał, 

że obie średnie nie różnią się od siebie na poziomie statystycznym: t (106) = 1,64; p < 

0,05.  
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Wśród kobiet średnia arytmetyczna dla unikającego stylu przywiązywania się 

wyniosła 17,47, natomiast wśród mężczyzn 17,77. Test t wykazał, że obie średnie nie 

różnią się istotnie od siebie: t (106) = - 0,17; p < 0,05. 

Wśród kobiet średnia arytmetyczna dla lękowo-ambiwalentnego stylu 

przywiązywania się wyniosła 27,18 natomiast wśród mężczyzn 24,03. Test t wykazał, że 

obie średnie nie różnią się istotnie od siebie: t (106) = -1,81; p < 0,05. 

 

W celu analizy statystycznej danych wykorzystano współczynnik korelacji 

Pearsona. Poniżej przedstawiono wyniki analizy korelacyjnej pomiędzy zmiennymi: 

stylami przywiązania i poziomem trzech składowych miłości (namiętności, intymności i 

zaangażowania).  

 

Tab. 2 Uzyskane korelacje między stylami przywiązania a namiętnością 

odczuwaną do narzeczonego/narzeczonej 

Styl przywiązania Poziom namiętności 

W całej 

grupie 

Kobiety Mężczyźni 

Bezpieczny 0,66* 0,68* 0,64* 

Unikający -0,51* -0,42* -0,58* 

Lękowo-ambiwal. -0,08 -0,08 -0,08 

*rezultat istotny statystycznie na poziomie co najmniej p<0,05. 

 

Jak pokazuje tabela 2, uzyskano istotną, umiarkowanie pozytywną korelację 

między bezpiecznym stylem przywiązywania się a poziomem namiętności (r = 0,66). 

Innymi słowy: im wyższe wyniki w skali bezpiecznego stylu przywiązywania się, tym 

większa przeżywana namiętność do bliskiej osoby. Test badający istotność różnic 

między współczynnikami korelacji wykazał, że uzyskane w grupie mężczyzn i kobiet 

korelacje między bezpiecznym stylem przywiązania a namiętnością odczuwaną do 

narzeczonego/narzeczonej nie różniły się istotnie od siebie. 

Otrzymano istotny, umiarkowanie negatywny związek między unikającym stylem 

przywiązania a poziomem namiętności odczuwanej do narzeczonego/narzeczonej (r = -

0,51). Innymi słowy wyniki pokazały, że im większe nasilenie unikającego stylu 

przywiązywania się, tym mniejsza namiętność w stosunku do narzeczonego / 

narzeczonej. Test badający istotność różnic między współczynnikami korelacji wykazał, 

że uzyskane w grupie mężczyzn i kobiet korelacje między unikającym stylem 

przywiązania a namiętnością odczuwaną do narzeczonego/narzeczonej nie różniły się 

istotnie od siebie. Nie uzyskano istotnej zależności między lękowo-ambiwalentnym 

stylem przywiązania a namiętnością odczuwaną do narzeczonego/narzeczonej.  

 

W tabeli 3 przedstawiono wyniki analizy korelacyjnej między stylami 

przywiązania a intymnością. 
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Tab. 3. Uzyskane korelacje między stylami przywiązania a deklarowaną 

intymnością w relacji narzeczeńskiej 

Styl przywiązania Poziom intymności 

W całej 

grupie 

Kobiety Mężczyźni 

Bezpieczny 0,63* 0,65* 0,61* 

Unikający -0,47* -0,36* -0,56* 

Lękowo-ambiwal. -0,14 -0,19 -0,11 

*rezultat istotny statystycznie na poziomie co najmniej p<0,05. 

Jak wynika z tabeli 3 uzyskano istotną, umiarkowanie pozytywną korelację 

między bezpiecznym stylem przywiązywania się a poziomem intymności (r = 0,63). 

Innymi słowy: im wyższe wyniki w skali bezpiecznego stylu przywiązania, tym silniejsze 

doświadczanie intymności w relacji z narzeczonym (narzeczoną). Test badający 

istotność różnic między współczynnikami korelacji wykazał, że uzyskane w grupie 

mężczyzn i kobiet korelacje między bezpiecznym stylem przywiązania a intymnością 

odczuwaną do narzeczonego/narzeczonej nie różniły się istotnie od siebie 

Uzyskano istotny, umiarkowanie negatywny związek między unikającym stylem 

przywiązywania się a poziomem intymności (r = -0,47). Uzyskane rezultaty ujawniły 

więc, że im większe nasilenie unikającego stylu przywiązania, tym mniejsza 

deklarowana intymność w związku narzeczeńskim.  

Okazało się też, że płeć nie różnicuje uzyskanych rezultatów: wartości 

współczynnika korelacji w grupie mężczyzn i kobiet nie różniły się istotnie od siebie.  

Nie uzyskano istotnej zależności między lękowo-ambiwalentnym stylem 

przywiązania a intymnością doświadczaną w relacji z narzeczonym / narzeczoną.  

 

Poniżej przedstawiono wyniki analizy korelacyjnej między stylami przywiązania 

a zaangażowaniem (tab. 4). 

 

Tab. 4 Uzyskane korelacje między stylami przywiązywania się a zaangażowaniem 

w relację z narzeczonym / narzeczoną 

Style przywiązania Poziom zaangażowania 

W całej 

grupie 

Kobiety Mężczyźni 

Bezpieczny 0,55* 0,59* 0,52* 

Unikający -0,38* -0,35* -0,43* 

Lękowo-ambiwal. -0,09 -0,09 -0,09 

*rezultat istotny statystycznie na poziomie co najmniej p<0,05. 
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Jak wynika z zestawienia (tab. 4) uzyskano istotną, umiarkowanie pozytywną 

korelację między bezpiecznym stylem przywiązywania się a poziomem zaangażowania 

w relację narzeczeńską (r = 0,55). Innymi słowy: im wyższe wyniki w skali bezpiecznego 

stylu przywiązywania się, tym silniejsze zaangażowanie w relację z narzeczonym 

(narzeczoną). Test badający istotność różnic między współczynnikami korelacji 

wykazał, że na poziomie statystycznym wyniki uzyskane w grupie mężczyzn nie różniły 

się od wyników uzyskanych w grupie kobiet.  

Uzyskano istotną, negatywną korelację między unikającym stylem 

przywiązywania się a poziomem zaangażowania (r = -0,38). Okazuje się więc, że 

unikanie zaangażowania w związek narzeczeński jest tym większe, im wyższe uzyskane 

wyniki w skali unikającego stylu przywiązania. Test badający istotność różnic między 

współczynnikami korelacji wykazał, że wyniki uzyskane przez kobiety nie różniły się od 

wyników uzyskanych przez mężczyzn.  

Nie uzyskano istotnej zależności między lękowo-ambiwalentnym stylem 

przywiązywania się a zaangażowaniem w relację z narzeczonym.  

 

4.4. Podsumowanie rezultatów analizy statystycznej 

 

Wyniki analizy korelacyjnej ujawniły, że zarówno styl bezpieczny, jak u unikający, 

korelują istotnie z wszystkimi trzema składowymi miłości (zdefiniowanymi przez R. 

Sternberga): namiętnością, zaangażowaniem oraz intymnością.  

Uzyskana istotna zależność między bezpiecznym stylem przywiązania a 

składowymi miłości ma charakter pozytywny. Oznacza to, że im wyższe wyniki danej 

osoby w skali bezpiecznego przywiązania, tym większe nasilenie: namiętności, 

intymności i zaangażowania. Uzyskane wyniki potwierdziły więc hipotezę, zgodnie z 

którą im większe nasilenie bezpiecznego stylu przywiązania, tym większa intymność, 

namiętność i zaangażowanie do narzeczonego (narzeczonej).  

W niniejszym opracowaniu sformułowano pytanie dotyczące zależności między 

unikającym i lękowo-ambiwalentnym stylem przywiązania a namiętnością, intymnością 

i zaangażowaniem u narzeczonych. Uzyskano istotną negatywną zależność między 

unikającym stylem przywiązania a składowymi miłości. Oznacza to, że wyższym 

wynikom w skali unikającego stylu przywiązania towarzyszy mniejsze nasilenie 

namiętności, intymności i zaangażowania.  

Wyniki ujawniły, że nie ma istotnej zależności między lękowo-ambiwalentnym 

stylem przywiązywania się a analizowanymi składowymi miłości.  

Wykazano, że płeć nie różnicuje uzyskanych rezultatów. Innymi słowy, wyniki 

uzyskane w grupie mężczyzn i kobiet nie różnią się istotnie od siebie.  
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4.5. Dyskusja wyników 

 

W niniejszym opracowaniu analizowano, czy istnieją zależności między stylami 

przywiązywania się: bezpiecznym, unikającym i lękowo-ambiwalentnym a 

wyodrębnionymi przez Sternberga składowymi miłości: namiętnością, intymnością i 

zaangażowaniem. Należy podkreślić, że badanie zostało przeprowadzone wśród 

narzeczonych, a wiec osób, które są na szczególnym etapie drogi życiowej: mianowicie 

podjęły już decyzję o zawarciu małżeństwa, mają wyznaczony termin ślubu i biorą 

udział w przygotowaniach do sakramentu małżeństwa (Krzysteczko, 2000, s. 57-65).  

Warto przypomnieć, że w niniejszym opracowaniu satysfakcjonujący związek 

definiowano jako relację charakteryzującą się wysokim stopniem namiętności, 

intymności i zaangażowania (Sternberg, Hojjat, Barnes, 2001, s. 216). Wyniki niniejszego 

opracowania ujawniły, że im wyższe wyniki w skali bezpiecznego przywiązywania się, 

tym większa tendencja do przeżywania intymności do narzeczonego / narzeczonej. 

Ufność, bezpieczeństwo i brak nadmiernej lękliwości wynikające z bezpiecznego stylu 

przywiązywania się umożliwiają otwarcie się na kochaną osobę, wysłuchanie jej, 

zwierzanie się z ważnych dla siebie spraw. Osoba o bezpiecznym stylu przywiązania 

przejawia skłonność do podejmowania następujących działań (składających się na 

intymność): chce mocno uczynić ukochaną osobę szczęśliwą, chętnie dzieli się z nią 

swoimi dobrami i uczuciami, dostarcza jej wiele uczuciowego wsparcia.  

W niniejszych badaniach uzyskano istotną zależność między bezpiecznym 

przywiązywaniem się a zaangażowaniem w związek narzeczeński. Osoby uzyskujące 

wysokie wyniki w skali bezpiecznego przywiązywania się przejawiają równocześnie 

tendencję do wkładania wielu sił w relację narzeczeńską, czują się odpowiedzialne za 

samopoczucie partnera. Im wyższe wyniki w skali bezpiecznego przywiązywania się, 

tym większa pewność: miłości do narzeczonego (narzeczonej) i przekonania, że związek 

przetrwa całe życie. 

Okazuje się też, że osobom o bezpiecznym stylu przywiązania, a więc takim, które 

mają zaspokojoną potrzebę bezpieczeństwa, ufają innym i nie odczuwają lęku przed 

odrzuceniem, prawdopodobnie łatwiej jest stworzyć satysfakcjonujący związek z osobą 

płci przeciwnej oparty m.in. na namiętności.  

Jak ujawniają rezultaty badań, osoby charakteryzujące się bezpiecznym stylem 

przywiązania nie mają problemów z nawiązywaniem kontaktów z innymi, czują się w 

kontakcie z nimi bezpiecznie (za: Aronson, Wilson, Akert, 1997, s. 442). Są ufne, co 

oznacza, że nie przejawiają lęku przed odrzuceniem (tamże, s. 443). Jak ujawniły wyniki 

niniejszych badań, przytoczonym osobom, w porównaniu z tymi z odrzucającym i 

lękowo-ambiwalentnym stylem przywiązania się, łatwiej przychodzi odczuwanie 

namiętności do narzeczonego / narzeczonej. Oznacza to, że nie potrafią sobie wyobrazić 

życia bez niego (niej), często w ciągu dnia myślą o ukochanej osobie, lubią jej dawać 
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prezenty, postrzegają związek z nią jako „coś zaczarowanego”, odczuwają do niej silny 

pociąg fizyczny, idealizują go.  

Odmienne wyniki uzyskano odnośnie do zależności między unikającym stylem 

przywiązywania się a składowymi miłości. Okazuje się, że im wyższe dana osoba 

otrzymywała wyniki w skali unikania, tym mniejszą przejawiała namiętność, intymność 

i zaangażowanie w stosunku do osoby, z którą w niedługim czasie miała zawrzeć 

małżeństwo. Można przypuszczać, że z racji braku ciepłych doświadczeń z rodzicami, 

jednostki unikające przywiązania nie nauczyły się bliskości. Dystansują się od innych, 

gdyż prawdopodobnie doświadczyły w dzieciństwie odrzucenia. Są to osoby, które – jak 

pokazują badania empiryczne- najrzadziej w porównaniu z osobami o pozostałych 

stylach przywiązania doświadczają zakochania i nie chcą bliskości (ich związki 

charakteryzują się stosunkowo najsłabszą więzią uczuciową) (za: Aronson, Wilson, 

Akert, 1997, s. 445). 

Uzyskane wyniki korespondują z rezultatami otrzymanymi przez badaczy takich 

jak M. Dozier i R. Kobak (za: Kozińska, 2006, s. 10). Przytoczeni badacze analizowali 

psychofizjologiczne konsekwencje poruszania w wywiadzie treści dotyczących 

przywiązania. Treści te dotyczyły zaobserwowanych w dzieciństwie zmian w 

zachowaniach rodziców, konsekwencji zachowań rodziców dla aktualnego 

samopoczucia, zaobserwowanego odrzucenia ze strony rodziców, przyczyn zachowań 

rodziców. Okazało się, że u osób z unikającym stylem przywiązywania się podczas 

rozmów na temat relacji z rodzicami zaobserwowano wzrost przewodnictwa skóry. 

„Badani wkładali wiele wysiłku w minimalizowanie negatywnych aspektów i znaczenia 

dziecięcych doświadczeń, ale jednocześnie następował u nich znaczący wzrost 

fizjologicznego stresu” (tamże, s. 10). Rezultaty uzyskane w opisywanych badaniach 

pokazują więc, że dla wspomnianych osób już samo opowiadanie o zachowaniach 

przywiązaniowych w dzieciństwie wiąże się z oporem i wskazuje na głębokie wyparcie 

treści związanych z bliskimi relacjami z osobami znaczącymi.  

Podobnych rezultatów, potwierdzających istnienie związku między unikającym 

stylem przywiązania a dysfunkcjonalnym zachowaniem w dorosłym życiu, dostarczyły 

badania K. Bartholomew (tamże, s. 10). Okazało się, że osoby przejawiające w procesie 

przywiązywania się cechy dystansowania się od innych opisywały swoich rodziców w 

sposób czarno-biały: albo bardzo pozytywnie, lub wręcz odwrotnie – jako zimnych i 

pozbawionych ciepła. Rezultaty te wskazują na problemy z procesem przetwarzania 

informacji, na pewną sztywność poznawczą osób o unikającym stylu przywiązywania 

się. Jak podkreśla B. Kozińska „Osoby o unikowym typie przywiązania dążą do 

utrzymania niezależności i autonomii – nawet kosztem odrzucenia wsparcia – obronnie 

hamując myśli o poszukiwaniu pomocy i świadomie negując potrzebę miłości i pomocy. 

Dorośli prezentujący unikowy typ przywiązania przejawiają skłonność do 

powstrzymywania się od negatywnych uczuć przez ograniczenie przyznawania się do 

dystresu – nie ujawniają uczuć, jednocześnie jednak prezentują wysoki poziom lęku 

autonomicznego, wyrażanego wskaźnikami fizjologicznymi. Charakterystyczne dla 
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jednostek o typie unikającym jest adaptowanie mechanizmu „kompulsywnego polegania 

na sobie” (tamże, s. 13). 

Przytoczone powyżej badania pokazują więc, że im więcej u narzeczonego 

(narzeczonej) cech charakterystycznych dla unikającego stylu przywiązywania się, tym 

większa możliwość wystąpienia opisanych wcześniej mechanizmów psychicznych, co 

prawdopodobnie uniemożliwia nawiązanie satysfakcjonującej relacji z przyszłym 

współmałżonkiem. Trudno jest bowiem budować intymność i zaangażowanie w relacji, 

gdy jedna z osób nie chce dzielić się uczuciami z najbliższą osobą, chce polegać tylko na 

sobie i ma tendencję do postrzegania współmałżonka w kategoriach czarno-białych. 

W niniejszych badaniach uzyskano negatywną zależność między unikającym 

stylem przywiązywania się a namiętnością. Warto podkreślić, że namiętność, w 

przeciwieństwie do intymności i zaangażowania, jest połączeniem cech pozytywnych, 

jak i negatywnych. Cechy pozytywne to zachwyt, tkliwość, radość, pożądanie. Cechy 

negatywne składające się na namiętność to zazdrość, tęsknota, niepokój. Namiętność 

zakłada więc pewną ambiwalencję. Nie wszyscy potrafią sobie z ową ambiwalencją 

poradzić. Jak się okazuje, do tej grupy należą osoby z unikającym stylem 

przywiązywania się. Należy dodać, że namiętność to coś więcej niż pożądanie, chociażby 

z tego powodu, że namiętność zakłada tęsknotę (natomiast pożądanie niekoniecznie – 

oznacza to, że można kogoś pożądać seksualnie, choć za nim nie tęsknić). Okazuje się 

więc, że osoby z unikającym stylem przywiązywania prawdopodobnie mają problem z 

odczuwaniem namiętności w stosunku do bliskiej osoby. Namiętność „popycha” 

jednostkę w stronę drugiej osoby, a tego ludzie z unikającym stylem przywiązania 

bardzo się obawiają. Z drugiej strony warto przywołać rezultaty badań Brennan i 

Shavera (1995), które wykazały, że wśród osób z unikającym stylem przywiązywania 

się, w porównaniu z osobami o pozostałych stylach przywiązywania się, zdarza się 

najwięcej przypadków tzw. „seksu bez zobowiązań”, promiskuityzmu. Uzyskany wynik 

pokazuje więc, że osoby z unikającym stylem przywiązania dążą do realizacji swojego 

popędu seksualnego z wyłączeniem bliskości.  

Dodatkowo należy podkreślić, że w niniejszym opracowaniu nie brano pod 

uwagę, czy badani współżyją seksualnie. Namiętność, oprócz marzeń o ukochanym, 

zakłada też dążenie do kontaktów fizycznych. Z kolei chrześcijańska wizja seksualności 

sprzeciwia się realizacji popędu seksualnego w narzeczeństwie. Biorąc pod uwagę fakt, 

że badana grupa składała się z narzeczonych, a nie małżonków, ankietowani byli 

prawdopodobnie na różnym etapie fizycznej bliskości (nie wzięto tego pod uwagę w 

niniejszych badaniach). W kolejnych badaniach warto porównać zależności między 

stylami przywiązania a namiętnością w dwóch grupach: wśród narzeczonych, którzy 

podjęli współżycie seksualne przed ślubem i wśród narzeczonych, którzy są wierni 

chrześcijańskiej wizji seksualności – czekają z podjęciem współżycia do ślubu.  

W tym miejscu warto skierować określone uwagi pod adresem wykorzystanego 

narzędzia, a dokładnie – skali namiętności. Warto byłoby wyodrębnić w niej podskalę 
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pożądania (składającej się z twierdzeń operacjonalizujących pożądanie) oraz podskalę 

składającą się z twierdzeń operacjonalizujących uczuciową stronę namiętności 

(tęsknotę, oczarowanie, fascynację, zazdrość). Wydaje się, że pewne problemy mogą 

wynikać z samej niejasności opisywanej skali. Nie do końca bowiem jasne jest, czy osoby 

o unikającym stylu przywiązania nie odczuwają pożądania do bliskiej osoby, czy też 

odczuwają do niej pożądanie, ale mają problem z uczuciową stroną namiętności.  

W niniejszym opracowaniu nie uzyskano istotnych zależności między 

ambiwalentnym stylem przywiązania a składowymi miłości. Wynik ten jest zgodny z 

założeniem, że osoby charakteryzujące się przytoczonym stylem z jednej strony bardzo 

chcą być kochane i obdarzać kogoś uczuciem, a z drugiej wykazują duży lęk przed 

miłością. Warto podkreślić, że taki rezultat uzyskano wśród narzeczonych, a więc ludzi, 

którzy są dopiero na początku wspólnej drogi życiowej. Wszelkie zawiłości życia, 

poważne problemy (np. dotyczące choroby dziecka, przemęczenie wynikające z natłoku 

obowiązków) są jeszcze przed nimi. Interesujące jest to, jaki rezultat uzyskano by wśród 

osób z co najmniej kilkuletnim małżeńskim stażem. Można przypuszczać, że byłby to 

rezultat ujawniający negatywną zależność między przytoczonym stylem a przynajmniej 

jedną ze składowych miłości.  

Podsumowując należy stwierdzić, że styl przywiązania, który kształtuje się w 

kontakcie z rodzicem (przede wszystkim z matką) ma duży wpływ na późniejsze relacje 

z bliską osobą (narzeczonym, narzeczoną). Osobom z bezpiecznym stylem przywiązania 

najłatwiej przychodzi budowanie relacji narzeczeńskiej opartej na intymności, 

zaangażowaniu i namiętności. Lękowo-ambiwalentny styl przywiązania 

prawdopodobnie jest przyczyną większych trudności w budowania satysfakcjonującej 

relacji narzeczeńskiej. Najtrudniej jest osobom z unikającym stylem przywiązania, który 

negatywnie koreluje ze składowymi miłości.  
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I. Teoretyczne podstawy problematyki 

 

1. Rozwój i znaczenie stylów wychowania w rodzinie pochodzenia 

 

1.1. Definicyjne ujęcie stylu wychowania 

 Każda rodzina ma swój określony styl wychowania. Jest to wypadkowa 

sposobów i metod oddziaływania na dziecko w rodzinie. Zwykle dominuje określony 

styl, który stwarza atmosferę życia rodzinnego. Każdy z nich ma pewne walory 

wychowawcze (Kuczkowski, 1991, s. 234). Styl wychowania decyduje o ilości i jakości 

oddziaływań na psychikę dziecka (Przetacznik-Gierowska, 1994, s. 127).  

Pluta (1979, s. 44-45) pisze, że styl wychowania to „pewne stałe, określone 

oddziaływania, zachowania wychowawcze, które charakteryzują względnie jednolite, 

zharmonizowane podporządkowanie się pewnej scalającej osi, koncepcji, idei 

wychowawczej”. Jest to więc stosunek wychowawcy do wychowanka, metody 

postępowania i sposób egzekwowania obowiązków. Rodzice na własnym dziecku mają 

szansę sprawdzenia osobistej koncepcji rozwoju człowieka i czynią to mniej lub bardziej 

świadomie oraz w odmienny sposób (Obuchowska, 2009, s. 6). 

 

1.2. Geneza stylów wychowania 

 

O tym jaki styl wystąpi w danej rodzinie decydują, w przypadku rodzin małych, 

dwupokoleniowych- rodzice, bo to oni sprawują funkcje wychowawcze. Mają na niego 

wtedy wpływ poglądy rodziców na to, jak dziecko powinno być wychowane, jak należy 

na nie oddziaływać w różnych okresach jego życia i w którym kierunku zmierzają różne 

formy i środki kierowania jego postępowaniem. Przekonania te są mniej lub bardziej 

określone i powstają w wyniku doświadczeń rodziców, które wynieśli z własnych rodzin 

pochodzenia oraz z obserwacji zachowań wychowawczych zauważanych u innych ludzi. 
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Niektórzy budują te poglądy na podstawie wiedzy teoretycznej z dziedziny psychologii 

dziecka i pedagogiki. Jednak na ogół większy wpływ na to ma doświadczenie i wzory 

przyjęte z rodziny macierzystej matki i ojca, niż wiedza nabyta podczas studiów lub 

czytania odpowiednich lektur (Przetacznik-Gierowska, 1994, s. 127).  

Wpływ na styl wychowania wywiera również osobowość każdego z rodziców, ich 

wiek i status ekonomiczny. Styl wychowania nie jest niezmienny i może być 

modyfikowany w trakcie dorastania dziecka oraz ze wzrostem doświadczenia rodziców 

(Obuchowska, 2009, s. 6). Czasami wpływ na styl wychowania może mieć też 

obowiązująca moda, jak w przypadku stylu liberalnego, który jest popularnym 

bezstresowym wychowaniem (Szlendak, 2003). 

Doświadczenia pary wychowującej dziecko są takie same, homogamiczne, gdy 

byli oni wychowywani według podobnych modeli autorytetu rodzicielskiego i wzorów 

postępowania, a niejednorodne, heterogamiczne, gdy te wzory i modele oraz sposoby 

kontrolowania zachowania były różne w rodzinach ojca i matki. Na ciągłość modelu 

wychowania mają również wpływ inne czynniki, takie jak: stopień uświadomienia sobie 

przez rodziców podobieństwa między cechami własnego dziecka, a cechami jakie sami 

przejawiali w okresie dzieciństwa lub dążenie do powtórzenia doznań z czasów ich 

młodości. Matki czasami chcą zrekompensować swoje niespełnione oczekiwania, pragną 

być lepszymi matkami niż były ich własne. Są one niezadowolone z otrzymanego 

sposobu wychowania i chcą zastosować inny styl wychowywania własnych dzieci. Zaś 

matki, które są zadowolone z otrzymanego wychowania wykazują nastawienie 

tradycyjne i przejmują postawy swoich rodziców. Trzeci typ matek to takie, które są 

zależne i wzorują się na swoich matkach, mimo że nie są całkowicie zadowolone ze 

sposobu w jakim zostały wychowane, bo są przekonane, że nie były traktowane z uwagą, 

zainteresowaniem i miłością. W sytuacji heterogamicznej, gdy małżonkowie nie 

dochodzą do porozumienia w sprawie wychowania dzieci, prowadzi to do stylu 

wychowania niejednolitego (Przetacznik-Gierowska, 1994, s. 127-128). 

 

1.3. Rodzaje stylów wychowania 

 

Najczęściej spotykane style wychowania to: styl autokratyczny, styl 

demokratyczny i styl liberalny. Baumrind (1966, s. 889) jako pierwsza je wyróżniła i 

podzieliła na: styl permisywny (jest to opisany poniżej styl liberalny), autorytatywny 

(odpowiednik demokratycznego stylu wychowania) i autorytarny. Maccoby i Martin 

(1983) rozwinęli jej teorię i wyróżnili style: autorytatywny, autorytarny, pobłażliwy i 

niedbały. 

W polskiej literaturze wymienia się style wychowania demokratycznego, 

autorytarnego, liberalnego i nieokreślonego. Dokonywane są różne modyfikacje, co do 

pierwotnych założeń twórców. Zwiększa się liczbę wyróżnianych funkcji jakie powinien 
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pełnić wychowawca w danym stylu wychowawczym oraz zwiększa się liczbę stylów. 

Wynika to z tego, że w praktyce nie występują czyste style (Borecka-Biernat, 1992).  

Istnieją różne typy autokratycznego stylu wychowania: z jednej strony surowa 

kontrola, ostre środki represji i wymagania, które przekraczają nieraz możliwości 

dziecka, a z drugiej racjonalne ograniczanie swobody, stawianie przed dzieckiem zadań i 

wymagań dostosowanych do jego cech indywidualnych i rozwojowych. W pierwszej 

odmianie dominują kary i wzbudzanie lęku, jednostronna komunikacja dziecka z 

rodzicami, rozkazy i pouczenia, jak ma się ono zachowywać. W drugiej odmianie 

przeważa życzliwość, która jednak połączona jest z stałym kierowaniem i kontrolą 

czynności dziecka. Między rodzicami występuje dystans, ale nie wyklucza on 

serdeczności i okazywania sobie uczuć. Komunikacja w takich rodzinach bywa 

dwustronna, dziecko jest pouczane, ale uzyskuje wyjaśnienia i odpowiedzi na nurtujące 

je pytania (Przetacznik-Gierowska, 1994, s. 130). 

W rodzinach, w których kieruje się domem w sposób autokratyczny mogą 

panować złe stosunki. Ten styl wychowania występuje w rodzinach patriarchalnych i ma 

charakter konserwatywny (tamże, s. 129). Występują tam napięcia, konflikty, oschłość, 

brak wzajemnego zainteresowania i zrozumienia. Rodzice często przyjmują role 

sędziów, którzy nie uznają sprzeciwu oraz wydają polecenia i wymagają ich absolutnego 

wykonania. W takich rodzinach się nie dyskutuje. W domu panuje atmosfera 

posłuszeństwa, surowości, a czasem lęku. Dzieci mają szanować autorytet rodziców, 

często pod przymusem. Surowe metody wychowania, które stosuje się w tym stylu, 

ograniczają swobodę, rodzą bunt i uniemożliwiają nawiązywanie prawidłowych 

stosunków z rodzicami. Rodzice osiągają swoje zamierzenia głównie poprzez 

wydzielanie kar, nie zdając sobie sprawy, że ciągłe korygowanie zachowań nie jest 

właściwe i nie daje oczekiwanych rezultatów wychowawczych. W takich rodzinach 

występuje też bicie i krzyk, co kształtuje niepożądane dyspozycje i cechy zachowań. 

Młodzież nie może liczyć na zrozumienia i życzliwość rodziców. Wychowują się więc 

jednostki niesamodzielne i mało aktywne, którymi w przyszłości będzie musiał ktoś 

kierować (Pluta, 1979). Dzieci przyzwyczajone do absolutnego posłuszeństwa, a które 

darzą rodziców uczuciem, przejmują często wzorce postępowania rodziców, zachowują 

się despotycznie, czasem nawet okrutnie wobec słabszych. Inne buntują się przeciwko 

przymusowi i stają się agresywne lub stawiają bierny opór otoczeniu. Przyjmują normy 

zachowania w sposób powierzchowny, co utrudnia ich internalizację i przekształcenie w 

wewnętrzne zasady i wzorce postępowania (Przetacznik-Gierowska, 1994, s. 130). Z 

rodzin które stosują ten styl wychowania wywodzi się większość dzieci maltretowanych 

i z psychicznymi urazami (Obuchowska, 2009, s. 7). 

Najskuteczniejszy jest demokratyczny, czyli życzliwy styl wychowania. W nim 

wszyscy członkowie rodziny mają określone prawa i obowiązki. Występuje dyskusja, 

wszyscy wspólnie planują, organizują, wykonują zadania i mają swój udział w 

kontrolowaniu ich wykonania. Rodzice to koordynatorzy wspólnych działań. Dzięki 

temu stylowi rozwija się współodpowiedzialności i współdecydowanie. Używa się 
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łagodnych środków oddziaływania wychowawczego, tj.: dyskusję, argumentację, 

perswazję, zachętę. Dziecko czuje szacunek i życzliwość, jego prawa są szanowane i 

respektowane, co powoduje dobre stosunki między rodzicami i dziećmi. Rodzice zyskują 

akceptację dzieci. W tych rodzinach stosuje się nagrody (Pluta, 1979). Sposoby 

kierowania zachowaniem dziecka i kontroli są w tym stylu na ogół luźne. Zakres 

obowiązków i zadań nie zostaje dziecku narzucony, ale dobrowolnie ono go przyjmuje, 

niekiedy z własnej chęci, a czasami bo wyjaśniono mu sens i konieczność podjęcia ich 

dla dobra rodziny. Dzięki temu stylowi wychowania stosunkowo wcześnie kształtuje się 

u dziecka zdolność do samokontroli i dyscyplina oparta na uwewnętrznionych normach 

i zasadach moralnych. Więź emocjonalna, która jest między rodzicami a dzieckiem, jest 

silna. Pojawiają się głównie uczucia pozytywne, zaufanie, sympatia i życzliwość 

(Przetacznik-Gierowska, 1994, s. 130-131).  

Należy jednak rozróżnić pozory demokracji od autentycznego, prawidłowego 

demokratycznego stylu wychowania. W stylu demokratyczno-formalnym dziecko 

zostaje dopuszczone do udziału w sprawach rodziny, ale rodzice nie liczą się faktycznie z 

jego zdaniem i sami podejmują decyzje, a pozostawiają swobodę jedynie w drobiazgach. 

W tej sytuacji zdarza się, że dziecko buntuje się przeciw pozornej swobodzie i domaga 

się faktycznych praw. Prowadzi to do zachowań opornych i agresywnych oraz do 

zerwania pozytywnej więzi z rodzicami (tamże, s. 131).  

Styl liberalny to styl, w którym nie ustala się niczego ani wspólnie, ani oddzielnie. 

Dzieci są rozpieszczane i mają nadmierną swobodę. Rodzice od czasu do czasu 

rozporządzają i wychowują, są to jednak działania niekonsekwentne. W tych rodzinach 

młodzież w pewnym momencie okazuje się inna od rodzicielskich ideałów, wyobrażeń, 

pokładanych nadziei. Dziecko zaczyna lekceważyć rodziców, omijać i nie respektować 

ich wymagań, szukać innych autorytetów (Pluta, 1979). Rodzice przyjmują założenie, że 

nie należy hamować aktywności i spontanicznego rozwoju dziecka. Należy stworzyć mu 

odpowiednie warunki do zabawy i do nauki, zaspokoić potrzeby materialne i uczuciowe 

oraz okazywać zainteresowanie jego sprawami, gdy tego zażąda. Interwencja w 

zachowanie dziecka występuje tylko w przypadkach, gdy naruszy ono normy społeczne. 

Ale nawet wtedy restrykcje i kary są słabe i łagodne. Wpajanie norm i zasad zaczyna się 

w tym przypadku późno, opóźniony jest proces socjalizacji dziecka. Dziecko z trudem 

pozbywa się egocentryzmu i ma problemy z przystosowaniem się do grupy rówieśniczej 

(Przetacznik-Gierowska, 1994, s. 131). 

Maria Ryś (2001, s. 18) wprowadziła rozróżnienie pomiędzy stylem liberalnym -

kochającym a liberalnym - niekochającym. W stylu kochającym dziecko otoczone jest 

czułością i miłością, rodzice są z nim związani, zostawiają mu swobodę działań i wybór 

postaw, uważają, że dziecko samo dokona właściwych wyborów gdy dorośnie. W stylu 

niekochającym rodzice są wobec niego obojętni, okazują mu chłód emocjonalny i nie 

interesują się jego życiem. 
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Czasami występuje jeszcze forma wychowania niekonsekwentnego. Występuje tu 

przechodzenie od metod kierowania autokratycznego do demokratycznego, formalno-

demokratycznego lub liberalnego (Pluta, 1979). Ten styl charakteryzuje zmienność i 

przypadkowość oddziaływań na dziecko. Brak tu sprecyzowanych zasad postępowania i 

występuje bierność pedagogiczna matki i ojca. Rodzice przejawiają inicjatywę tylko gdy 

wydarzy się coś negatywnego. Wprowadzają wtedy rygor i kary, których potem nie 

przestrzegają i nie egzekwują. Gdy chcą zaś skłonić dziecko do posłuszeństwa, stosują 

obietnice lub dają prezenty. Takie postępowanie uczy dziecko interesowności i egoizmu. 

Ten styl wychowania powoduje, że traci ono szacunek do rodziców, nie uważa ich za 

autorytety, czuje się osamotnione i bezradne. Może to prowadzić do braku pewności 

siebie, która będzie maskowana agresywnymi formami zachowania się (Przetacznik-

Gierowska, 1994, s. 128-129). Taki sposób wychowywania może zrodzić cały system 

napięć i konfliktów między młodzieżą a dorosłymi. Młodzież szybko dostrzega 

niekonsekwencję i nie akceptuje rodzicielskich decyzji. Rodzice też często nie są w 

stanie wywiązać się z założonego programu wychowawczego, ponieważ ulega on 

zmianom, przekształceniom (Pluta, 1979). 

Problemem rodzin jest często sprzeczność postaw i poczynań matki i ojca. Jeżeli 

realizują oni różne style wychowania to tworzy się sytuacja niekorzystna dla dziecka. 

Powoduje to obniżenie autorytetu rodzicielskiego i może powodować brak szacunku dla 

rodziców oraz powodować trudności wychowawcze (Pluta, 1979). 

 

2. Kształtowanie się poczucia własnej wartości i jego znaczenie 

 

2.1. Definicyjne ujęcie poczucia własnej wartości i rodzaje samooceny 

 

Ogólna ocena swoich możliwości to samoocena. Powstaje ona w wyniku 

uogólnienia oceny samego siebie. W ocenie własnych możliwości można wyróżnić dwie 

tendencje: do przeceniania własnych możliwości w stosunku do wymogów zadania lub 

niedoceniania. Zaś jeśli ocena samego siebie jest prawidłowa (samoocena stabilna 

adekwatna) to czynności, które człowiek podejmuje odpowiadają jego możliwościom 

(Reykowski, 1970, s. 50). Samoocena stabilna to „względnie stały system opinii i sądów, 

który nie ulega gwałtownym i nieoczekiwanym zmianom” (Niebrzydowski, 1995, s. 30). 

Żeby samoocena była stabilna, wiedza o sobie musi być pełna, dokładna i spójna 

wewnętrznie. Brak lub niepełna świadomość swojej roli, celów i dążeń, może prowadzić 

do tego, że człowiek staje się niepewny, niezdecydowany, skrajnie zmienny w swoich 

opiniach o sobie i czynnościach, które podejmuje. Również stabilność doświadczeń jest 

podstawowym warunkiem trwałości samooceny, tak więc prawidłowy przebieg 

wychowania w dzieciństwie, odgrywa tu olbrzymią rolę. Wszystkie sprzeczności w 

wiedzy o sobie utrudniają powstawanie prawidłowej pozytywnej postawy w stosunku 

do siebie i czynią trudnym ukształtowanie się ideału samego siebie, przez co samoocena 

ogólna jest bardzo podatna na zmiany pod wpływem odnoszonych porażek (zaniżanie 
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samooceny) lub sukcesów (podwyższanie się samooceny). Poczucie własnej wartości 

będzie stabilne, gdy jednostka będzie uwzględniała efekty swoich działań i reakcję 

otoczenia (Brzezińska, 1973, s. 96).  

Samoocena zaniżona występuje, gdy człowiek przypisuje sobie niższe możliwości, 

niż posiada, nie docenia swoich zdolności, swojej atrakcyjności, niżej ocenia moralną 

wartość swoich czynów, wymaga mniej od innych ludzi. Powoduje to ograniczenie 

aktywności i osiąganie mniejszych sukcesów. Tacy ludzie nie wierzą, że potrafią 

wykonać trudne zadania, więc się ich nie podejmują. Samoocena zawyżona zaś to stan, w 

którym człowiek przypisuje sobie możliwości wyższe od rzeczywistych, co powoduje 

bezkrytyczną gotowość do podejmowania się trudnych zadań, które przekraczają 

możliwości jednostki. To nie zawsze jednak daje negatywne wyniki. W sytuacji gdy błąd 

nie jest zbyt duży, trudności mogą człowieka zmobilizować do dalszego działania, co 

powoduje, że osiąga on więcej, niż gdyby prawidłowo ocenił swoje możliwości. Ale gdy 

błąd jest zbyt duży, zawyżona samoocena może prowadzić do negatywnych 

konsekwencji, takich jak: doznanie zawodu, frustracji. Człowiek stara się za wszelką 

cenę pomniejszyć swoją winę, próbuje przerzucić odpowiedzialność za niepowodzenie 

na innych. Taka osoba sprawia też zawód innym ludziom, ponieważ podejmuje zadania, 

których nie jest w stanie później wykonać, co może prowadzić do konfliktu z 

otoczeniem. Ludzie, którzy mają zawyżoną samoocenę nie są popularni w otoczeniu, 

uważa się ich za zarozumiałych (Reykowski, 1970, s. 50-51).  

Jednym z rodzajów samooceny jest samoocena niestabilna. Charakteryzuje się 

ona tym, że jednostka nie umie określić poziomu swoich aspiracji. Jest to spowodowane 

faktem, że samoocena jest jeszcze nieukształtowana lub tym, że ulega zmianom pod 

wpływem doświadczeń. To zjawisko szczególnie widać w okresie dzieciństwa i 

dorastania, kiedy jednostka emocjonalnie podchodzi do życia i nie występuje u niej 

równowaga procesów psychicznych. Już nawet mały sukces może stać się przyczyną 

wzrostu aspiracji i poprawy samopoczucia, a niewielka porażka urośnie do rangi 

tragedii życiowej (Niebrzydowski, 1995, s. 45).  

Samoocena może być wysoka lub niska. Człowiek ocenia siebie, porównując się 

do różnych miar. Dwie najważniejsze z nich to: własny system standardów, który jest 

charakterystyczny dla danego typu działalności oraz osiągnięcia innych ludzi. Rzadko 

kiedy ludzie oceniają się jednakowo pod wszystkimi względami, na ogół samoocena jest 

zróżnicowana. O tym jaka jest samoocena ogólna, decyduje poziom samooceny w 

zakresie tych właściwości, które człowiek uważa za najważniejsze (Reykowski, 1975, s. 

795). Dzięki wysokiej samoocenie człowiek może czuć się wartościowym elementem 

kultury lub jej części. Jest ona też sposobem opanowywania trwogi wynikającej ze 

świadomości, że nasze życie może się skończyć. Wysoka ogólna samoocena wiąże się z 

poczuciem bycia osobą kompetentną, moralnie nienaganną i lubianą przez innych, taką 

która jest akceptowana przez grupę. Pozytywna samoocena pozwala również 

formułować ambitne cele i podejmować trudne zadania. Ludzie z negatywną samooceną 
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zaś nie wykorzystują szans na osiągnięcie sukcesów tam, gdzie mają odpowiednie 

predyspozycje do tego. Często generalizują konsekwencje porażki na wszystkie aspekty 

swojego funkcjonowania. Takie osoby próbują wytłumaczyć swoje braki osiągnięć 

wrogością zewnętrznego świata społecznego. Ludzi o niskiej samoocenie nie 

charakteryzują jednak zazwyczaj negatywne oceny siebie, a jedynie brak ocen 

pozytywnych. Na ogół ich oceny własnej osoby są trafne (Kofta i Doliński, 2006, s. 581). 

Pojęcie samooceny odnosi się na ogół do pojedynczych cech obrazu samego 

siebie. W ciągu życia ulegają one uogólnieniu. Samoocenę uogólnioną zaś nazywa się 

często poczuciem własnej wartości. Samoocena globalna rozumiana jest jako całościowy 

stosunek do siebie, stosunek do posiadanych przez jednostkę właściwości i jej 

postępowania. Jest oparta na ocenie tych cech, które jednostka uważa za najważniejsze, 

wśród tych z którymi się identyfikuje (Reykowski, 1975, s. 53). Samoocena globalna jest 

względnie stała, przez pewien okres życia niezmienna. Jej zmiany są zwykle połączone z 

jakimś kataklizmem osobowościowym, tj. ciężka choroba, niespodziewany wypadek, 

śmierć, nagłe społeczne uznanie (Podgórecki, 1969, s. 51). Osoba może mieć wysoką 

samoocenę globalną, mimo niezbyt wysokiej oceny jakiś aspektów Ja, które nie są 

centralnymi komponentami w obrazie siebie (Wosińska, 2004, s. 67). Poczucie własnej 

wartości to pewnego rodzaju postawa wobec siebie. Tych postaw wymienia się dwie: 

samooakceptację i samoodtrącenie. Osoba o postawie samoakceptacji wyróżnia się 

zaufaniem i wiarą we własne siły, potrafi ona w pełni wykorzystywać swoje możliwości 

oraz korygować swoje zachowanie w przypadku krytyki ze strony innych ludzi. O 

postawie samoodtrącenia mówi się wtedy gdy jednostka nie docenia tego co posiada, co 

osiągnęła, występuje u niej tendencja do przeżywania poczucia winy i krzywdy po 

niepowodzeniu. To powoduje, że osoba nie działa sprawnie i nie uświadamia sobie 

swoich rzeczywistych wad i zalet. Poczucie własnej wartości może być zagrożone, gdy 

człowiek pozytywnie przekonany o własnych możliwościach, napotyka negatywną 

ocenę, krytykę otoczenia lub porażkę w działaniu. Posiadanie negatywnej postawy 

wobec samego siebie, powoduje powstanie negatywnych postaw wobec otoczenia, 

innych ludzi, co zaburza stosunki jednostki z jej otoczeniem społecznym. Im realniej 

osoba ocenia siebie, tym łatwiej jej poprawnie oceniać innych ludzi (Brzezińska, 1973, s. 

94). 

Poczucie własnej wartości kształtuje się w oparciu o ocenę cech ważnych, które 

są stawiane wysoko w hierarchii ważności (Kolańczyk, 1976, s. 53). Jest pewnego 

rodzaju aktem wartościowania siebie samego, w porównaniu z innymi obiektami 

(osobami, instytucjami, ideami, rzeczami). To wartościowanie jest przesłanką oczekiwań 

i wymagań, które człowiek kieruje wobec otoczenia. Osoba o wysokim poczuciu własnej 

wartości czuje, że należy mu się więcej, niż osoba, która ceni siebie nisko. Wpływ na 

poczucie własnej wartości ma akceptacja ze strony otoczenia, osoby odrzucone przez 

innych często je tracą. Przez to dążenie do podtrzymywania i umocnienia poczucia 

własnej wartości, przybiera czasami formę potrzeby społecznej akceptacji (Reykowski, 

1975, s. 798) 
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2.2.  Kształtowanie się poczucia własnej wartości 

 

Poczucie własnej wartości formuje się w wyniku uogólniania doświadczeń 

dotyczących własnej osoby. Ich pierwotnym źródłem są rodzice, bo to oni oceniają 

dziecko i w wyniku ich stosunku do niego tworzy się u niego poczucie ważności. 

Dziecko, które jest kochane, przekonuje się, że w domu jest osobą centralną. 

Doświadczenie „bycia ważnym” ma duże znaczenie dla jednostki, ponieważ od tego 

zależy stopień zaspokojenia wszystkich potrzeb. Poczucie własnej wartości nie 

wytwarza się u wszystkich ludzi. Nie powstaje gdy człowiek nie był traktowany jako 

wartość, to znaczy nie był kochany. Naruszenie poczucia własnej wartości występuje zaś 

w sytuacji lekceważenia, odrzucenia przez grupę, wrogich ataków, pogardy, itp. 

Konsekwencją doświadczenia ważności jest wytworzenie przeświadczenia o swojej 

ważności i nastawienie na otrzymywanie potwierdzenia tego przeświadczenia od innych 

i od siebie samego (Reykowski, 1975 s. 797). 

Tak więc samoocena człowieka w dużej mierze zależy od środowiska, w którym 

dziecko się wychowuje i od więzi emocjonalnych, które łączą je z rodzicami. W 

przypadku gdy związek symbiotyczny matki z dzieckiem trwa zbyt długo, a matka jest 

nadmiernie opiekuńcza, powoduje to wytworzenie się u jednostki zbyt silnej potrzeby 

zależności, na początku od matki, a w późniejszym okresie od innych osób. Taki 

człowiek stale potrzebuje i oczekuje pomocy, opieki, nie jest samodzielny w działaniu, 

cechuje go bierność i podporządkowanie się otoczeniu. Może do tego prowadzić również 

autokratyczny styl wychowania w rodzinie (Przetacznikowa, 1983, s. 413). Niepożądana 

jest postawa nadmiernych wymagań wobec dzieci, krytyki i korygowania, ponieważ 

sprzyja to kształtowaniu się braku wiary we własne siły, niepewności, lękliwość 

(Niebrzydowski, 1995, s. 58). 

 

2.3. Znaczenie samooceny w relacjach z innymi 

 

Od tego jak człowiek ocenia samego siebie zależy charakter jego stosunków z 

innymi ludźmi i efektywność funkcjonowania społecznego. Samoocena jest jednym z 

ważniejszych czynników określających włączenie osoby w grupę, specyfikę jej związków 

z innymi i jej stosunek do otoczenia. Kontakty z innymi ludźmi, wchodzenie w grupę i 

pełnienie ról w niej, znajduje odbicie w samoocenie. Osoby o niskiej samoocenie będą 

unikały podejmowania ról grupowych, co może prowadzić do izolacji społecznej. Takie 

osoby mają mniejsze możliwości zdobycia korzystnej pozycji w grupie, a więc ich 

pozycja w grupie jest zwykle niska, co utrudnia, a nawet uniemożliwia nawiązywanie 

pozytywnych kontaktów z innymi ludźmi. Przebywając z innymi odczuwają ciągłe 

zagrożenie interpersonalne, boją się zwykłych spontanicznych kontaktów 

międzyludzkich. Wykazują lęk przed oceną jak wypadną w oczach innych. To napięcie 
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prowadzi do spostrzegania sytuacji społecznych jako trudnych. Osoby o niskim poczuciu 

własnej wartości uważają, że nie mogą niczym zaimponować otoczeniu, w konwersacji 

są niezaradne, wykazują podwyższone napięcie emocjonalne i mają problemy z 

nawiązywaniem przyjaźni. Unikają ludzi i oceniają ich krytycznie. Czują się osamotnione, 

na ogół przyjmują w grupie postawę biernej zależności. Są to osoby nieśmiałe i łatwo 

wpadające w zakłopotanie. Te trudności powodują utratę inicjatywy w nawiązywaniu 

kontaktów interpersonalnych lub do utrzymywania stosunków tylko z jednostkami, o 

których życzliwości są przekonane, osobami o niskiej pozycji społecznej w grupie 

(niezagrażającymi), a w wielu przypadkach prowadzą do wycofania się z życia 

towarzyskiego i unikania ludzi. To również osoby, którymi łatwo kierować, ulegają 

wpływom innych. Zakładają, że inni ich nie lubią i nie szanują. Osoby, które mają 

samoocenę umiarkowanie wysoką, dobrze funkcjonują społecznie, utrzymują poprawne 

stosunki z otoczeniem, cechuje ich życzliwość. Ufają innym, są lubiane. Zachowanie 

takich osób jest dojrzałe, są aktywne, szanują siebie i innych. Cechuje ich poczucie 

bezpieczeństwa i przynależności grupowej. W grupie często inicjują rozmowy, ożywiają 

nastrój kolegów. W nowym towarzystwie szybko i łatwo nawiązują relacje. Osoby z 

bardzo wysoką samooceną zaś nie są popularne, uważa się je za zarozumiałe, popadają 

w konflikty z otoczenie (Kulas, 1986). 

 

2.4. Znaczenie samooceny w podejściu do sytuacji trudnych 

 

O tym jak radzi sobie człowiek w sytuacjach trudnych decyduje w dużej mierze 

samoocena. Samoocena nieadekwatna i niestabilna w sytuacji zetknięcia się z 

trudnościami, prowadzi do szybkiego wzrostu poczucia osobistego zagrożenia, wzrostu 

emocji negatywnych i dezorganizacji zachowania. Samoocena adekwatna, stabilna i 

pozytywna zaś sprzyja odporności na sytuacje trudne, ponieważ zmniejsza i ogranicza 

wewnętrzne przyczyny poczucia zagrożenia jednostki podczas trudności. Ludzie, którzy 

nisko się oceniają i nie wierzą w swoje możliwości, na ogół przejawiają skłonności do 

przeceniania trudności i się im poddają, zamiast z nimi walczyć, winę za niepowodzenia 

przypisują sobie. Samoocena nieadekwatna za wysoka powoduje tendencje do silnych 

emocji negatywnych i reakcji obronnych ekstrapunitywnych lub autoagresywnych 

(Tyszkowa, 1977, s. 93).  

C. Carver i in. (1989; za: Borecka-Biernat 2006, s. 91) stwierdzili, powołując się 

na wyniki badań, że osoby z wysokim poczuciem własnej wartości w większym stopniu 

w procesie radzenia sobie w sytuacjach trudnych stosują strategie aktywne, podejmują 

starania, aby bezpośrednio rozwiązywać stojące przed nimi problemy, są bardziej 

skoncentrowane na wysiłkach mających na celu pokonanie trudności i bardziej 

wytrwałe w działaniach, nie załamują się w sytuacji porażki.  

Według badań Arndt’a i Goldenberg’a (2002; za: Baumeister, 2003, s. 26) wysokie 

poczucie własnej wartości pozwala ludziom cierpieć mniej i poradzić sobie szybciej i 

lepiej w sytuacji trudnej. Poczucie własnej wartości pełni rolę bufora przeciwko 
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stresowi, traumie i nieszczęściu. Bonanno i współpracownicy (2002; za: Baumeister, 

2003, s. 28) udowodnili, że osoby, które zawyżają swoją samoocenę lepiej radzą sobie w 

sytuacji bólu i stresu. 

Kocowski (1966, s. 30) w swoich badaniach studentów wykazał, że osoby 

nieodporne na stres wykazują większe nasilenie poczucia niższości oraz brak wiary w 

siebie i w swoje uzdolnienia. 

 

3. Znaczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

 

3.1. Definicyjne ujęcie sytuacji trudnych 

 

M. Tyszkowa (1986, s. 12-13) proponuje, aby sytuacjami trudnym nazywać 

sytuacje, zawierające jakiś czynnik lub szereg czynników, które powodują przeciążenie 

systemu regulacji, co zmusza osobę do nowej koordynacji, przez co może osiągnąć stan 

umożliwiający kontynuowanie czynności ukierunkowanej na realizacje dążenia. Sytuację 

trudną można traktować również jako specyficzny układ czynników, bodźców 

zewnętrznych powodujących zakłócenie czynności lub zaburzenia w zachowaniu 

jednostki. Za przyczynę powstawania tych zmian można uważać też czynniki 

wewnętrzne, związane z aktualnymi procesami psychicznymi lub fizjologicznymi, 

zachodzącymi w organizmie jednostki lub z cechami osobowości. Kiedy indziej traktuje 

się sytuację trudną jako nierozerwalny splot warunków zewnętrznych oraz celów 

(zadań, dążeń) i wewnętrznych warunków (możliwości) jednostki. Tyszkowa (1993, s. 

475) wymienia trzy istotne cechy sytuacji trudnych: zawierają czynniki zakłócające 

przebieg i strukturę czynności ukierunkowanej na cel; zawierają czynniki zagrażające, 

które powodują, że jednostka odbiera sygnały zapowiadające utratę lub naruszenie 

jakiejś ważnej i cenionej przez nią wartości (np. zagrożenie zdrowia); wywołują u 

jednostki przykre przeżycia emocjonalne i powodują stany silnego napięcia 

emocjonalnego. Działają one na człowieka frustrująco i stresująco. W sytuacji trudnej 

człowiek musi na nowo skoordynować swoje stosunki z otoczeniem, co powoduje 

podwyższenie poziomu aktywacji. Ta aktywacja emocjonalna ma wartość ujemną. 

Emocje ujemne mają podstawową rolę w psychologicznym mechanizmie zmian w 

zachowaniu się, które zachodzi w sytuacjach trudnych (Tyszkowa, 1977 s. 12). 

T. Tomaszewski (1975, s. 32) definiuje sytuację trudną w opozycji do sytuacji 

normalnej. I tak sytuacje normalna to sytuacje, w których człowiek staje wobec zadań, 

będących dla niego możliwymi do wykonania za pomocą określonych czynności. To 

zrównoważony system zadań, czynności i warunków (Tomaszewski, 1967, s. 260). 

Tworzy się ona, gdy wielokrotnie powtarza się określona sytuacja, stabilizuje się jej 

wewnętrzna organizacja, przystosowują się wzajemnie jej elementy podstawowe 

(zadania, które mają być realizowane; warunki, w których dokonuje się realizacja; 

metody realizacji i wykonawca). Ustala się wzajemny układ elementów, a zadanie staje 
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się dostosowane do możliwości. Przystosowaniu się podlegają również poszczególne 

elementy sytuacji, które składają się na możliwości. W przypadku gdy wewnętrzna 

równowaga sytuacji normalnej zostaje zakłócona, tak że zostaje zakłócony normalny 

przebieg aktywności podstawowej i prawdopodobieństwo realizacji zadania na 

poziomie normalnym stanie się mniejsze, wtedy mamy do czynienia z sytuacją trudną 

(Tomaszewski, 1975, s. 32). T. Tomaszewski (1965) uważa, że każda sytuacja nowa jest 

trudna. Związane jest to z tym, że kiedy powtarza się jakaś sytuacja to ustala się 

struktura czynności, które stosujemy aby osiągnąć określony wynik. Tworzy się schemat 

czynności. Kiedy pojawią się nowe warunki lub nowe zadanie, ten schemat zawodzi i 

trzeba wykonać zadanie w nowy sposób. Człowiek nie dysponuje wiedzą ani 

umiejętnościami potrzebnymi do wykonania tych zadań i nie zawsze potrafi się 

zorientować, na czym zadanie polega. Nie ma schematów poznawczych i 

czynnościowych, których mógłby użyć.  

J. Reykowski (1966) proponuje, aby termin „trudna sytuacja” zastąpić terminem 

stres psychologiczny i odwołuje się do klasycznej teorii stressu Hansa Selyego. Według 

niego „stres jest stanem, który przejawia się swoistym zespołem składającym się ze 

wszystkich nieswoistych zmian w układzie biologicznym. Składnikami jego są widoczne 

zmiany wywołane przezeń niezależnie od przyczyny. Zmiany te są sumą wszystkich 

rozmaitych procesów przystosowawczych, zachodzących w jakimkolwiek czasie w 

ustroju” (Selye, 1960, s. 70). Stres definiowany jest jako zjawisko dwuczłonowe. 

Pierwszym członem są czynniki zewnętrzne, drugim- procesy, stany wewnętrzne 

zachodzące w człowieku. Te czynniki ze sobą oddziałują (Reykowski, 1966, s. 192).  

 

3.2. Rodzaje sytuacji trudnych 

 

T. Tomaszewski (1967, s. 262) proponuje, aby wyróżnić trudności obiektywne i 

subiektywne. Trudności obiektywne występują, gdy człowiek zdolny do wykonywania 

normalnych zadań w normalnych warunkach staje wobec zadań lub warunków, które 

przekraczają tę normę. Wynikają one ze zmienności otoczenia. O trudnościach 

subiektywnych zaś mówimy, gdy w sytuacji normalnej człowiek nie może sprostać jej 

wymaganiom, kiedy nie może wykonać normalnych zadań w normalnych warunkach. 

Mają one charakter przejściowy bądź trwały. 

Ujmując razem trudności subiektywne i obiektywne, które pozostają ze sobą 

zawsze w ścisłym związku, T. Tomaszewski (1967, s. 262) wyróżnia najważniejsze typy 

sytuacji trudnych: deprywację, przeciążenia, utrudnienia, zagrożenia i konflikty.  

Deprywacje występują, gdy w otoczeniu brak jest podstawowych elementów 

potrzebnych do normalnego funkcjonowania organizmu lub samopoczucia człowieka 

(np. głód, brak tlenu, brak snu, brak kontaktu z innymi ludźmi prowadzący do 

osamotnienia). Są to sytuacje, gdy nie są zaspokojone jakieś podstawowe potrzeby 

człowieka. Może wtedy wystąpić obniżenie poziomu sprawności organizmu, a w 

konsekwencji obniżenie poziomu wykonywania czynności lub procesy dezorganizacji 
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funkcjonalnej, prowadzące do obniżenia poziomu sprawności, do wydłużenia się czasów 

reakcji, pobudzenia emocjonalnego, zawężenia pola świadomości, błędów w 

spostrzeganiu, halucynacji. Mogą prowadzić do sytuacji skrajnych, ekstremalnych 

(Tomaszewski, 1975, s. 32-33). 

Sytuacja przeciążenia powstaje, gdy człowiek otrzymuje zadania na granicy 

swoich sił fizycznych, umysłowych lub wytrzymałości nerwowej (np. człowiek słaby 

fizycznie, który musi dźwigać ciężkie rzeczy). Wykonywanie czynności w tej sytuacji jest 

możliwe przez krótki czas, potem następują zaburzenia i utrata zdolności do pracy, 

przejawiająca się przemęczeniem, wyczerpaniem, zniechęceniem) (Tomaszewski, 1967, 

s. 263). Czasami występują również zaburzenia nerwowe, przejściowe stany napięcia 

nerwowego lub mniej lub bardziej trwałe nerwice (Tomaszewski, 1975, s. 33).  

Utrudnienia występują przy wykonywaniu normalnych zadań w normalny 

sposób i przy normalnych w zasadzie warunkach, gdy zachodzą jakieś zmiany 

szczegółów, które zaburzają równowagę całej sytuacji. Może to być pojawienie się w 

sytuacji jakichś zbędnych elementów (przeszkód) lub nieobecność elementów 

potrzebnych (braki). Przeszkody mogą utrudniać przebieg czynności fizycznych, 

ruchów, jak i umysłowych (Tomaszewski, 1967, s. 264). 

Czwartą grupą sytuacji trudnych są sytuacje zagrożenia. Jest to sytuacja gdy 

zachodzi zwiększone prawdopodobieństwo naruszenia jakiejś wartości cenionej przez 

człowieka (życia, zdrowia, własności, uprawnień, pozycji społecznej, dobrego imienia, 

poglądów, samooceny, itp.) (tamże, s. 267). 

Sytuacje konfliktowe pojawiają się, gdy człowiek znajdzie się w polu działania sił 

przeciwstawnych (sprzeczność nacisków społecznych, moralnych, światopoglądowych, 

występowanie przeciwstawnych sił fizycznych w polu działania jednostki). Zwane są 

one konfliktami między celami dążeń lub konfliktami motywacyjnymi. Wybór celu 

działania uniemożliwia realizację innego i powoduje powstanie i utrzymanie napięcia 

psychicznego (Tomaszewski, 1975, s. 34).  

Reykowski (1966) klasyfikuje sytuacje trudne ze względu na charakter bodźców, 

które wywołują stan stresu i wymienia: zakłócenia, zagrożenia i deprywacje.  

Tyszkowa (1977, s. 12) dzieli sytuacje trudne na: sytuacje trudne typu 

zadaniowego (sytuacje utrudnienia, przeciążenia i zagrożenia związanego z realizacją 

zadań) i sytuacje trudne typu społecznej interakcji (sytuacje społecznej ekspozycji, 

oceny i krytyki, w których zawierają się różne zagrożenia, sytuacje konfliktu i nacisku 

społecznego).  
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3.3. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych 

 

3.3.1. Definicyjne ujęcie radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

 

Terminu „coping”, który oznacza radzenie sobie jako pierwszy użył S. Freud 

(1933; za: Oleś, 1996, s. 250) w kontekście tematyki mechanizmów obronnych, które są 

głównie nieświadome. Obecnie nazwy „coping” używa się opisując świadome, wybierane 

przez człowieka sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych (Oleś, 1996, s. 250). Są 

to zachowania mające na celu przywrócenie równowagi organizmu, uniknięcie lub 

zminimalizowanie strat, napięć, niekorzystnych skutków (Kosińska-Dec, 1992 s. 97). To 

działania poznawcze i behawioralne człowieka, zmierzające do poradzenia sobie w 

sytuacji, która została oceniona jako zagrażająca. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych 

jest względnie trwałą dyspozycją zaradczą, traktowaną jako cecha osobowości (Terelak, 

2008, s. 307). Lazarus i Folkman (1984, s. 141) definiują radzenie sobie jako stale 

zmieniające się kognitywne i behawioralne wysiłki, zmierzające do poradzenia sobie ze 

specyficznymi zewnętrznymi i wewnętrznymi wymaganiami, które są spostrzegane jako 

zagrażające zasobom człowieka. Zaś Endler i Parker (1990, s. 845) mówią, że radzenie 

sobie to odpowiedź człowieka na środowiskowe i psychologiczne wymagania w 

określonej stresującej sytuacji. 

Specyficzne dla jednostki strategie radzenia sobie nie są wrodzone, to formy 

zachowania nabytego, tak więc repertuar radzenia sobie powstaje i rozwija się w toku 

uczenia się. Podczas procesu radzenia sobie, mogą pojawić się nowe formy aktywności 

zaradczej i niektóre z nich mogą utrwalić się jako nowe strategie radzenia sobie, 

zwłaszcza w sytuacji gdy okazały się skuteczne. Proces radzenia sobie jest elastyczny, 

dostosowany do wymagań sytuacji. Brak sztywności jest warunkiem skuteczności 

radzenia sobie. Ludzie różnią się między sobą liczbą strategii, które stosują w 

przezwyciężaniu stresu, ale również elastycznością, łatwością dostosowania procesu 

radzenia sobie do aktualnych wymagań konkretnej sytuacji stresowej. Styl radzenia 

sobie zależy od czynników sytuacyjnych, osobowych i od interakcji między tymi dwoma 

grupami czynników (Heszen-Niejodek, 1997, s. 10-11). 

Lazarus (1986, s. 24) wymienia dwie podstawowe funkcje radzenia sobie: zmiana 

sytuacji na lepsze (przez zmianę własnego destrukcyjnego działania albo przez zmianę 

niszczącego, zagrażającego otoczenia) i regulowanie przykrych emocji, żeby nie 

wymknęły się spod kontroli i nie uszkodziły, nie załamały odporności fizycznej i 

społecznego funkcjonowania. 
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3.3.2. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

 

a) Intelektualne radzenie sobie w sytuacjach trudnych 

To podejście do sytuacji trudnych charakteryzuje się dokonywaniem przeglądu 

sytuacji stresowej, człowiek analizuje trudną sytuację, chce zdobyć wiedzę, która 

potrzebna mu jest do podjęcia racjonalnej decyzji zaradczej albo do przewartościowania 

szkody, zagrożenia. Poszukiwanie informacji dostarcza podstaw do działania, ale może 

też powodować poprawę samopoczucia, przez np. racjonalizację lub wzmocnienie 

podjętej decyzji (Lazarus, 1986, s. 27).  

Według Carvera, Scheiera i Weintrauba (1989; za: Wrześniewski, 1996, s. 37) 

człowiek, który stosuje typ radzenia sobie „Planowanie”, zastanawia się jak poradzić 

sobie ze stresem, jakie podjąć kroki, aby opanować problem. Aktywność jest 

skoncentrowana na problemie.  

 

b) Emocjonalne radzenie sobie w sytuacjach trudnych 

W tym podejściu ludzie uruchamiają wszystkie procesy poznawcze, które służą 

regulowaniu emocji. Są to takie mechanizmy jak: zaprzeczanie, pozorowanie reakcji, 

unikanie zagrożenia, oddzielanie się od problemu, wycofanie, wygaszanie, racjonalizacja. 

Wszystko to służy osiągnięciu poczucia kontroli, dzięki czemu człowiek się uspokaja, 

poprawia się jego samopoczucie ( Lazarus, 1986, s. 28-29). Człowiek silnie uświadamia 

sobie swoje negatywne emocje i chce je wyładować (Carver, Scheier i Weintraub, 1989; 

za: Wrześniewski 1996, s. 38). 

Lazarus i Folkman (1984) w swoich badaniach wyróżnili strategię zorientowaną 

emocjonalnie w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi. Jest ona nastawiona na redukcję 

negatywnych emocji, nie zaś na rozwiązanie problemu. Zawiera się w niej: 

dystansowanie (odsuwanie od siebie problemu), unikanie-ucieczka (np. uciekanie w 

fantazję, znieczulanie się alkoholem), samoobwinianie, samokontrola (nie wyrażanie 

emocji negatywnych), poszukiwanie wsparcia społecznego, pozytywne 

przewartościowanie (zauważanie dobrych stron sytuacji trudnej, co zmniejsza poczucie 

straty, porażki). 

Według Endler’a i Parker’a (1990, s. 846) w tej strategii (skoncentrowanej na 

emocjach) człowiek koncentruje się na sobie. Zachowania w tym stylu zawierają: reakcję 

emocjonalną, zaabsorbowanie sobą, troskę o siebie, fantazjowanie.  

 

c) Działaniowe radzenie sobie w sytuacjach trudnych 

Osoby, które stosują działaniowe radzenie sobie w sytuacjach trudnych, stosują 

wszelakie czynności, które mogą służyć uporaniu się z trudną sytuacją. Działania te są 

różnorodne, w zależności od wymagania otoczenia i celów osobistych, z którymi 

człowiek musi sobie poradzić. Należą do nich: wyrażanie złości, chęć zemsty, ucieczka, 
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budowanie schronów przeciwburzowych, uprawianie biegów dla utrzymania zdrowia, 

itd. Mogą one być skierowane na "ja” bądź na otoczenie (Lazarus, 1986, s. 28). Takie 

osoby konfrontują się z problemem, chronią własne stanowisko i walczą o osiągnięcie 

celu (Lazarus, Folkman, 1984). 

Endler i Parker (1990, s. 846) wyróżniają styl skoncentrowany na zadaniu. 

Osoba, która charakteryzuje się nim podczas trudnej sytuacji podejmuje wysiłek, aby 

rozwiązać problem przez przekształcenie poznawcze albo zmianę trudnej sytuacji.  

Carver, Scheier i Weintraub (1989; za: Wrześniewski 1996, s. 37) ten typ 

radzenia sobie nazywają „Aktywnym coping-iem” i mówią, że jest on procesem 

podejmowania aktywnych działań, mających na celu usunięcie stresora lub zmniejszenie 

wywołanych przez niego negatywnych skutków. Są to inicjatywy ukierunkowanych 

działań, zwiększanie wysiłku podmiotu w celu zwalczenia stresora, przy jednoczesnym 

staraniu się, żeby te działania były racjonalne.  

 

3.4. Znaczenie stylu wychowania w rodzinie pochodzenia w radzeniu 

                           sobie w sytuacjach trudnych 

 

Zarówno korzystne jak i niekorzystne formy reagowania na sytuacje trudne 

kształtują się po wpływem określonych oddziaływań wychowawczych w rodzinie. 

Wyniki badań przeprowadzonych przez Tyszkową (1972), pozwalają stwierdzić, że 

rozwojowi odporności na sytuacje trudne sprzyjają takie postawy rodzicielskie jak: 

akceptowanie dziecka takim jakie ono jest, współdziałanie z dzieckiem, dawanie mu 

rozumnej swobody w granicach możliwych dla jego wieku, uznawanie praw dziecka 

związanych z jego potrzebami rozwojowymi i prawa do autonomii. Są to postawy 

rodzicielskie prawidłowe, które sprzyjają stosowaniu prawidłowych metod 

wychowawczych (stylu wychowania demokratycznego). Natomiast matki badanych 

dzieci o niskiej odporności na sytuacje trudne, w sposób statystycznie istotny częściej 

przejawiały rodzicielskie postawy nieprawidłowe (postawy nadmiernego ochraniania, 

nadmiernych wymagań, nadmiernego dystansu uczuciowego).  

Januszewska (2000) w swoich badaniach adolescentów udowodniła, że w genezie 

rozwoju stylu zadaniowego radzenia sobie w sytuacjach trudnych istotną rolę odgrywa 

matka, która wykazuje postawę kochającą, stwarza ciepły klimat miłości, poświęca 

dziecku wiele uwagi i pomaga w ważnych dla niego sytuacjach, dzięki czemu dziecko 

rozwija dojrzałe umiejętności radzenia sobie ze stresem. W niektórych sytuacjach 

życiowych matka odwoływała się jednak do stosowania umiarkowanie ostrych kar 

fizycznych, w formie odbierania przedmiotów miłych dziecku, ograniczania zabawy. W 

rozwoju stylu emocjonalnego zaś istotną rolę odgrywają ojcowie, którzy mają postawę 

wymagającą, stawiają dziecku za wysokie wymagania w zakresie dobrego zachowania i 

w nauce szkolnej, nie uznają wartościowej roli aktywności własnej dziecka, nie starają 

się zrozumieć ani uznać indywidualnej motywacji, narzucają własny punkt widzenia. 
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Postawa ojca wyraża się w zawstydzaniu dziecka przed innymi ludźmi, izolowaniu go od 

osób lubianych i braku pochwał. 

 

II. Metodologia badań własnych 

 

1. Cel badań i postawione hipotezy 

 

Zrealizowane badania miały na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie czy istnieje 

zależność pomiędzy stylem wychowania w rodzinie pochodzenia, a poczuciem własnej 

wartości w relacjach interpersonalnych i radzeniem sobie w sytuacjach trudnych u 

młodych dorosłych? 

Zostały postawione następujące hipotezy: 

1) Założono, że istnieje zależność pomiędzy stylem wychowania w rodzinie 

pochodzenia, a poczuciem własnej wartości w relacjach interpersonalnych, tzn. że: 

 im wyższe natężenie stylu wychowania demokratycznego i liberalnego 

kochającego stosowanego przez rodziców tym wyższe poczucie własnej 

wartości; 

 im bardziej nieprawidłowy styl wychowania, tj. autokratyczny, liberalny 

niekochający tym niższe poczucie własnej wartości. 

2) Założono, że istnieje zależność pomiędzy stylem wychowania w rodzinie 

pochodzenia, a radzeniem sobie w sytuacjach trudnych, tzn. że: 

 im bardziej prawidłowy styl wychowania (demokratyczny) tym bardziej 

efektywne radzenie sobie w sytuacjach trudnych; 

 im bardziej nieprawidłowy styl wychowania, tj. autokratyczny, liberalny 

kochający i liberalny niekochający tym mniej efektywne radzenie sobie w 

sytuacjach trudnych. 

3) Założono, że istnieje zależność pomiędzy poczuciem własnej wartości w 

relacjach interpersonalnych, a radzeniem sobie w sytuacjach trudnych, tzn. że:  

 im wyższe poczucie własnej wartości, tym bardziej efektywne radzenie sobie 

w sytuacjach trudnych. 

Postawiono następujące pytania badawcze: 

 Czy istnieją różnice międzypłciowe w poczuciu własnej wartości? 

 Czy istnieją różnice międzypłciowe w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych? 

 

2. Sposób przeprowadzenia badań 

 

Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu badawczego realizowanego 

latach 2011-2012 pod kierunkiem prof. UKSW dr hab. Marii Ryś. Badaniami zostali 

objęci młodzi dorośli. Każda z osób wypełniała ankietę i pięć testów: Skalę Poczucia 

Własnej Wartości w Relacjach Interpersonalnych (PWWRI), Skalę Postaw w Sytuacjach 
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Trudnych, Skalę Analiza Środowiska Rodzinnego w Rodzinie Pochodzenia (RP), Skalę 

Role w Dzieciństwie (RD) i Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE.  

 

3. Wykorzystane metody 

 

W pracy zostały wykorzystane następujące narzędzia badawcze: 

 Skala Poczucia Własnej Wartości w Relacjach Interpersonalnych (PWWRI) 

M. Ryś; 

 Skala Postaw w Sytuacjach Trudnych (PST) M. Ryś; 

 Skala Analiza Środowiska Rodzinnego w Rodzinie Pochodzenia (RP) M. 

Ryś. 

 

3.1. Skala Poczucia Własnej Wartości w Relacjach Interpersonalnych 

                        (PWWRI) M. Ryś 

 

Skala ta służy do badania poczucia własnej wartości w relacjach 

interpersonalnych, choć początkowo służyła do badania osób, które zawarły związek 

małżeński z osobą uzależnioną albo współmałżonek uzależnił się od alkoholu lub 

narkotyków w trakcie małżeństwa. Skala ta umożliwia określenie typu relacji, w którym 

dana osoba myśli przede wszystkim o zaspokajaniu potrzeb najbliższych sobie osób i 

czyni to swoim kosztem oraz przejmuje odpowiedzialność za inne, bliskie sobie dorosłe 

osoby. Ta metoda badawcza pozwala określić głębokość występujących problemów. Tak 

więc może służyć ona nie tylko do badania osób z rodzin dysfunkcyjnych, ale także osób, 

które subiektywnie odczuwają braki wyniesione z okresu dzieciństwa. Składa się z 42 

twierdzeń dotyczących zachowania osoby badanej, które oceniane są na 6 stopniowej 

skali (Ryś, 2011). 

Metoda ta zawiera następujące skale: Obniżone poczucie własnej wartości, Brak 

poszanowania własnych praw, Brak wiary w to, że jest się osobą kochaną, Przejmowanie 

odpowiedzialności za uczucia i działania współmałżonka, Kontrola innych. 

 

3.2. Skala Postaw w Sytuacjach Trudnych (PST) M. Ryś 

 

Jest to metoda służąca do określenia postawy jaką przyjmuje osoba badana w 

sytuacji trudnej. Skala składa się z dwóch części. Pierwsza składa się z 24 itemów i służy 

do oceny stadium, w którym znajduje się osoba badana. Te stadia to: stadium szoku 

psychicznego, zaprzeczania, stadium oczekiwania (wyleczenia), gniew, targowanie się, 

stadium opłakiwania straty, stadium zachowania obronnego - zachowania zdrowe, 

stadium zachowania obronnego - zachowania neurotyczne, stadium końcowego 

przystosowania, akceptacja (Ryś, 2007). 
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 Druga część zawiera również 24 stwierdzenia i pozwala określić podejście 

osoby badanej do sytuacji trudnej. Trzy podejścia to: podejście intelektualne do sytuacji 

trudnych, podejście emocjonalne do sytuacji, podejście działaniowe do sytuacji trudnych 

(tamże). 

 

3.3. Skala Analiza Środowiska Rodzinnego w Rodzinie Pochodzenia  

                         (RP) M. Ryś 

 

Jest to metoda służąca do badania struktury systemów rodzinnych i stylów 

wychowania w rodzinie. Została ona stworzona przez M. Ryś (2001) w oparciu o opis 

typologii rodziny Davida Fielda i przegląd literatury dotyczącej psychologii małżeństwa i 

rodziny. 

Metoda ta składa się ze 100 twierdzeń, za pomocą których badani oceniają 

najpierw matkę, a później ojca.  

W badaniach stylu wychowawczego określa się natężenie cech w zakresie 4 

stylów: styl wychowania demokratyczny, styl wychowania autokratyczny, styl 

wychowania liberalny kochający, styl wychowania liberalny niekochający. 

 

4. Charakterystyka badanych osób 

 

Badaniami zostali objęci młodzi dorośli. Osoby w wieku 18-26 lat. Przebadano 

łącznie 175 osób. Spośród badanych 51,4% osób stanowiły kobiety, zaś 48,6% 

mężczyźni. Ze względu na to, że badane były młode osoby, uczące się w szkołach 

średnich 41,1% osób płci żeńskiej posiadało wykształcenie podstawowe. W tej grupie 

10,0% osób posiadało wykształcenie zawodowe, 25,6% - wyższe nieukończone, 23,3% - 

wyższe. Żadna z badanych kobiet nie miała wykształcenia średniego. Wśród mężczyzn 

41,2% badanych uczących się posiadało wykształcenie podstawowe, 18,8% - średnie, 

23,5% - wyższe nieukończone, 16,5% - wyższe. Nikt w tej grupie nie posiadał 

wykształcenia zawodowego. 

 

III. Statystyczna prezentacja i psychologiczna interpretacja uzyskanych 

wyników badań 

 

1. Statystyczna prezentacja uzyskanych wyników badań 

 

1.1.  Statystyki opisowe dla analizowanych zmiennych 

 

Przedstawione zostaną teraz statystyki opisowe dla analizowanych zmiennych. 
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Tabela 1. Statystyki opisowe dla analizowanych zmiennych 

Zmienna 

Średnia Odchylenie standardowe 

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 

N= 89 N=85 N= 89 N=85 

Styl wychowania demokratyczny u 

matki 

22,157 21,112 5,281 4,698 

Styl wychowania autokratyczny u matki 6,124 7,476 5,465 6,157 

Styl wychowania liberalny kochający u 

matki 

17,208 17,194 3,9906 2,820 

Styl wychowania liberalny niekochający 

u matki 

5,247 6,006 4,7273 5,833 

Styl wychowania demokratyczny u ojca N=90 16,282 N=90 8,023 

18,689 7,312 

Styl wychowania autokratyczny u ojca 7,944 10,659 5,953 6,205 

Styl wychowania liberalny kochający u 

ojca 

15,456 14,041 4,768 4,929 

Styl wychowania liberalny niekochający 

u ojca 

8,456 9,824 6,575 7,918 

Obniżone poczucie własnej wartości 19,87 20,99 5,469 7,305 

Brak poszanowania własnych praw 16,31 17,41 6,611 7,658 

Brak wiary w to, że jest się osobą 

kochaną 

14,79 16,56 6,979 8,707 

Przejmowanie odpowiedzialności za 

uczucia i działania drugiego człowieka 

22,69 23,91 5,466 5,261 

Kontrola innych 15,27 13,87 6,306 6,384 

Podejście intelektualne do sytuacji 

trudnych 

25,98 26,99 3,798 3,993 

Podejście emocjonalne do sytuacji 

trudnych 

26,37 27,24 4,918 4,832 

Podejście działaniowe do sytuacji 

trudnych 

28,92 29,73 5,343 4,779 

 

 

1.2. Związek pomiędzy stylem wychowania w rodzinie pochodzenia, a 

poczuciem własnej wartości w relacjach interpersonalnych 

 

Przedstawiona teraz zostanie analiza wyników badań własnych w zakresie 

korelacji stylu wychowania w rodzinie pochodzenia i poczucia własnej wartości w 

relacjach interpersonalnych w grupie kobiet i mężczyzn. 
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Tabela 2. Związek pomiędzy stylem wychowania w rodzinie pochodzenia, a 

poczuciem własnej wartości w relacjach interpersonalnych w grupie kobiet 
Zmienna Statystyki Obniżone 

poczucie 

własnej 

wartości 

Brak 

poszanowania 

własnych praw 

Brak wiary 

w to, że jest 

się osobą 

kochaną 

Przejmowanie 

odpowiedzialności za 

uczucia i działania 

drugiego człowieka 

Kontrola 

innych 

Styl wychowania 

demokratyczny 

u matki 

Korelacja rho 

- Spearmana 

0,171 -0,264 -0,423 0,177 -0,004 

Istotność 

(dwustronna) 

p=0,110 p<0,05 p<0,05 p=0,097 p=0,967 

Zmienna Statystyki Obniżone 

poczucie 

własnej 

wartości 

Brak 

poszanowania 

własnych praw 

Brak wiary 

w to, że jest 

się osobą 

kochaną 

Przejmowanie 

odpowiedzialności 

za uczucia i 

działania drugiego 

człowieka 

Kontrola 

innych 

Styl 

wychowania 

autokratyczny u 

matki 

Korelacja rho - 

Spearmana 

0,236 0,280 0,335 0,027 0,024 

Istotność 

(dwustronna) 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p=0,805 p=0,827 

Styl 

wychowania 

liberalny 

kochający u 

matki 

Korelacja rho - 

Spearmana 

-0,095 -0,212 -0,305 0,225 0,049 

Istotność 

(dwustronna) 

p=0,375 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p=0,648 

Styl 

wychowania 

liberalny 

niekochający u 

matki 

Korelacja rho - 

Spearmana 

0,243 0,323 0,392 0,029 -0,005 

Istotność 

(dwustronna) 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p=0,786 p=0,966 

Styl 

wychowania 

demokratyczny 

u ojca 

Korelacja rho - 

Spearmana 

0,021 -0,079 -0,225 0,241 0,040 

Istotność 

(dwustronna) 

p=0,842 p=0,459 p<0,05 p<0,05 p=0,709 

Styl 

wychowania 

autokratyczny u 

ojca 

Korelacja rho - 

Spearmana 

0,232 0,227 0,362 0,031 0,094 

Istotność 

(dwustronna) 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p=0,773 p=0,380 

Styl 

wychowania 

liberalny 

kochający u ojca 

Korelacja rho - 

Spearmana 

0,095 0,040 -0,103 0,243 0,099 

Istotność 

(dwustronna) 

p=0,374 p=0,706 p=0,333 p<0,05 p=0,354 
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W toku analizy badań w grupie kobiet zanotowano istotne statystycznie ujemne 

korelacje pomiędzy stylem wychowania demokratycznym u matki i liberalnym 

kochającym u matki, a wynikami na skalach: Brak poszanowania własnych praw i Brak 

wiary w to, że jest się osobą kochaną. Ujemne korelacje występują również pomiędzy 

stylem wychowania demokratycznym u ojca, a skalą Brak wiary w to, że jest się osobą 

kochaną. 

Ponadto zanotowano istotne statystycznie dodatnie korelacje pomiędzy stylem 

wychowania u matki, stylem wychowania autokratycznym u ojca i stylem wychowania 

liberalnym niekochającym u matki, a wynikami na skalach: Obniżone poczucie własnej 

wartości, Brak poszanowania własnych praw, Brak wiary w to, że jest się osobą kochaną. 

Widoczne są też korelacje pomiędzy stylem wychowania liberalnym kochającym u 

matki, stylem wychowania liberalnym kochającym u ojca i stylem wychowania 

demokratycznym u ojca, a skalą Przejmowanie odpowiedzialności za uczucia i działania 

drugiego człowieka. Zanotowano dodatnie korelacje pomiędzy stylem wychowania 

liberalnym niekochającym u ojca, a skalami: Obniżone poczucie własnej wartości, Brak 

poszanowania własnych praw, Brak wiary w to, że jest się osobą kochaną i Kontrola 

innych. 

Tabela 3. Związek pomiędzy stylem wychowania w rodzinie pochodzenia, a 

poczuciem własnej wartości w relacjach interpersonalnych w grupie mężczyzn 
Zmienna Statystyki Obniżone 

poczucie 

własnej 

wartości 

Brak 

poszanowania 

własnych praw 

Brak wiary 

w to, że jest 

się osobą 

kochaną 

Przejmowanie 

odpowiedzialności 

za uczucia i 

działania drugiego 

człowieka 

Kontrola 

innych 

Styl wychowania 

demokratyczny 

u matki 

Korelacja 

r - Pearsona 

-0,424 -0,456 

(rho – 

Spearmana) 

-0,459 

(rho – 

Spearmana) 

-0,180 -0,324 

Istotność 

(dwustronna) 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p=0,100 p<0,05 

Styl wychowania 

autokratyczny u 

matki 

Korelacja rho 

- Spearmana 

0,450 0,413 0,444 0,191 0,326 

Istotność 

(dwustronna) 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p=0,079 p<0,05 

Styl wychowania 

liberalny 

kochający u 

matki 

Korelacja r - 

Pearsona 

-0,111 -0,101 

(rho – 

Spearmana) 

-0,171 

(rho – 

Spearmana) 

-0,010 -0,074 

Istotność 

(dwustronna) 

p=0,311 p=0,360 p=0,118 p=0,925 p=0,499 

Styl wychowania 

liberalny 

niekochający u 

matki 

Korelacja rho 

- Spearmana 

0,450 0,421 0,426 0,158 0,265 

Istotność 

(dwustronna) 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p=0,149 p<0,05 
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Zmienna Statystyki Obniżone 

poczucie 

własnej 

wartości 

Brak 

poszanowania 

własnych praw 

Brak wiary 

w to, że jest 

się osobą 

kochaną 

Przejmowanie 

odpowiedzialności 

za uczucia i 

działania drugiego 

człowieka 

Kontrola 

innych 

Styl wychowania 

demokratyczny 

u ojca 

Korelacja rho 

- Spearmana 

-0,232 -0,271 -0,363 0,005 -0,006 

Istotność 

(dwustronna) 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p=0,966 p=0,953 

Styl wychowania 

autokratyczny u 

ojca 

Korelacja r - 

Pearsona 

0,262 0,298 

(rho – 

Spearmana) 

0,347 

(rho – 

Spearmana) 

0,004 0,208 

Istotność 

(dwustronna) 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p=0,973 p=0,056 

Styl wychowania 

liberalny 

kochający u ojca 

Korelacja rho 

- Spearmana 

-0,111 -0,116 -0,204 0,054 0,098 

Istotność 

(dwustronna) 

p=0,313 p=0,290 p=0,061 p=0,622 p=0.372 

Styl 

wychowania 

liberalny 

niekochający u 

ojca 

Korelacja rho 

- Spearmana 

0,255 0,325 0,321 -0,036 0,072 

Istotność 

(dwustronna) 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p=0,747 p=0,513 

 

W grupie mężczyzn zaobserwowano istotne statystycznie ujemne korelacje 

pomiędzy stylem wychowania demokratycznym u matki i stylem wychowania 

demokratycznym u ojca, a skalami: Obniżone poczucie własnej wartości, Brak 

poszanowania własnych praw, Brak wiary w to, że jest się osobą kochaną. Korelacje 

ujemne wystąpiły również pomiędzy stylem wychowania demokratycznym u matki, a 

skalą Kontrola innych.  

Zanotowano istotne statystycznie dodatnie korelacje pomiędzy stylem 

wychowania autokratycznym u matki i stylem wychowania liberalnym niekochającym u 

matki, a skalami: Obniżone poczucie własnej wartości, Brak poszanowania własnych praw, 

Brak wiary w to, że jest się osobą kochaną, Kontrola innych. Stwierdzono również, że styl 

wychowania autokratyczny u ojca i styl wychowania liberalny niekochający u ojca 

korelują dodatnio z skalami Obniżone poczucie własnej wartości, Brak poszanowania 

własnych praw i Brak wiary w to, że jest się osobą kochaną.  
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1.3. Związek pomiędzy stylem wychowania w rodzinie pochodzenia,  

                           a radzeniem sobie w sytuacjach trudnych 

 

Kolejna analiza wyników badań własnych ma na celu pokazanie istnienia 

związków pomiędzy stylem wychowania w rodzinie pochodzenia, a poczuciem własnej 

wartości w relacjach interpersonalnych w grupie kobiet i mężczyzn. 

 

Tabela 4. Związek pomiędzy stylem wychowania w rodzinie pochodzenia, a 

radzeniem sobie w sytuacjach trudnych w grupie kobiet 
Zmienna Statystyki Podejście 

intelektualne do 

sytuacji trudnych 

Podejście 

emocjonalne do 

sytuacji trudnych 

Podejście 

działaniowe do 

sytuacji trudnych 

Styl wychowania 

demokratyczny u 

matki 

Korelacja rho - 

Spearmana 

0,064 0,076 0,161 

Istotność 

(dwustronna) 

p=0,550 p=0,480 p=0,131 

Styl wychowania 

autokratyczny u matki 

Korelacja rho - 

Spearmana 

0,052 -0,074 -0,055 

Istotność 

(dwustronna) 

p=0,632 p=0,491 p=0,611 

Styl wychowania 

liberalny kochający u 

matki 

Korelacja rho - 

Spearmana 

0,128 0,106 0,134 

Istotność 

(dwustronna) 

p=0,232 p=0,322 p=0,210 

Styl wychowania 

liberalny niekochający 

u matki 

Korelacja rho - 

Spearmana 

-0,013 -0,090 -0,102 

Istotność 

(dwustronna) 

p=0,906 p=0,403 p=0,341 

Styl wychowania 

demokratyczny u ojca 

Korelacja rho - 

Spearmana 

0,103 0,143 0,108 

Istotność 

(dwustronna) 

p=0,223 p=0,180 p=0,313 

Styl wychowania 

liberalny kochający u 

ojca 

Korelacja rho - 

Spearmana 

0,112 0,056 0,068 

Istotność 

(dwustronna) 

p=0,293 p=0,601 p=0,524 

Styl wychowania 

liberalny niekochający 

u ojca 

Korelacja rho - 

Spearmana 

-0,106 -0,344 -0,216 

Istotność 

(dwustronna) 

p=0,320 p<0,05 p<0,05 
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W grupie kobiet wystąpiły istotne statystycznie ujemne korelacje pomiędzy 

stylem wychowania autokratycznym u ojca, a podejściem emocjonalnym do sytuacji 

trudnych. Ujemne korelacje zaobserwowano również pomiędzy stylem wychowania 

liberalnym niekochającym u ojca, a podejściem emocjonalnym do sytuacji trudnych i 

podejściem działaniowym do sytuacji trudnych. 

 

Tabela 5. Związek pomiędzy stylem wychowania w rodzinie pochodzenia, a 

radzeniem sobie w sytuacjach trudnych w grupie mężczyzn 
Zmienna Statystyki Podejście 

intelektualne do 

sytuacji trudnych 

Podejście 

emocjonalne do 

sytuacji trudnych 

Podejście działaniowe 

do sytuacji trudnych 

Styl wychowania 

demokratyczny u matki 

Korelacja rho - 

Spearmana 

0,308 

(r – Pearsona) 

0,350 0,393 

Istotność 

(dwustronna) 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 

Styl wychowania 

autokratyczny u matki 

Korelacja rho - 

Spearmana 

-0,268 -0,341 -0,286 

Istotność 

(dwustronna) 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 

Styl wychowania 

liberalny kochający u 

matki 

Korelacja rho - 

Spearmana 

0,172 

(r – Pearsona) 

0,207 0,144 

Istotność 

(dwustronna) 

p=0,115 p=0,057 p=0,188 

Styl wychowania 

liberalny niekochający u 

matki 

Korelacja rho - 

Spearmana 

-0,178 -0,306 -0,290 

Istotność 

(dwustronna) 

p=0,103 p<0,05 p<0,05 

Styl wychowania 

demokratyczny u ojca 

Korelacja rho - 

Spearmana 

0,179 0,487 0,378 

Istotność 

(dwustronna) 

p=0,102 p<0,05 p<0,05 

Styl wychowania 

autokratyczny u ojca 

Korelacja rho - 

Spearmana 

-0,284 

(r – Pearsona) 

-0,398 -0,311 

Istotność 

(dwustronna) 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 

Styl wychowania 

liberalny kochający u ojca 

Korelacja rho - 

Spearmana 

0,171 0,355 0,255 

Istotność 

(dwustronna) 

p=0,117 p<0,05 p<0,05 

Styl wychowania 

liberalny niekochający u 

ojca 

Korelacja rho - 

Spearmana 

-0,245 -0,406 -0,315 

Istotność 

(dwustronna) 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 

 



 ISSN 2082-7067 2(10)2012 KWARTALNIK NAUKOWY  

Z analizy badań wynika, że w grupie mężczyzn styl wychowania autokratyczny u 

matki koreluje ujemnie z podejściem intelektualnym do sytuacji trudnych, podejściem 

emocjonalnym do sytuacji trudnych i podejściem działaniowym do sytuacji trudnych. 

Pomiędzy stylem wychowania liberalnym niekochającym u matki, a podejściem 

emocjonalnym do sytuacji trudnych i podejściem działaniowym do sytuacji trudnych 

występują również korelacje ujemne. Korelacje ujemne zaobserwowano również w 

związkach stylu wychowania autokratycznego u ojca, stylu wychowania liberalnego 

niekochającego u ojca z podejściem intelektualnym do sytuacji trudnych, podejściem 

emocjonalnym do sytuacji trudnych i podejściem działaniowym do sytuacji trudnych.  

Analiza badań pokazuje, że występuje współzależność pomiędzy stylem 

wychowania demokratycznym u matki, a podejściem intelektualnym do sytuacji 

trudnych, podejściem emocjonalnym do sytuacji trudnych i podejściem działaniowym 

do sytuacji trudnych. Styl wychowania demokratyczny u ojca i styl wychowania 

liberalny kochający u ojca korelują dodatnio z podejściem emocjonalnym do sytuacji 

trudnych i podejściem działaniowym do sytuacji trudnych. 

 

1.4. Związek pomiędzy poczuciem własnej wartości w relacjach 

interpersonalnych, a radzeniem sobie w sytuacjach trudnych  

 

Kolejna analiza wyników badań ma na celu wykazanie jakie związki występują 

pomiędzy poczuciem własnej wartości w relacjach interpersonalnych, a radzeniem sobie 

w sytuacjach trudnych w grupie kobiet i mężczyzn. 

 

Tabela 6. Związek pomiędzy poczuciem własnej wartości w relacjach 

interpersonalnych, a radzeniem sobie w sytuacjach trudnych w grupie kobiet 
Zmienna Statystyki Obniżone 

poczucie 
własnej 
wartości 

Brak 
poszanowan
ia własnych 
praw 

Brak wiary w to, 
że jest się osobą 
kochaną 

Przejmowanie 
odpowiedzialności za 
uczucia i działania 
drugiego człowieka 

Kontrola 
innych 

Podejście 
intelektualne do 
sytuacji 
trudnych 

Korelacja rho - 
Spearmana 

-0,053 0,061 -0,077 -0,091 -0,051 

Istotność 
(dwustronna) 

p=0,622 p=0,568 p=0,469 p=0,394 p=0,632 

Podejście 
emocjonalne do 
sytuacji 
trudnych 

Korelacja 
r - Pearsona 

-0,278 
(rho - 
Spearmana 

-0,091 -0,364 -0,168 -0,104 

Istotność 
(dwustronna) 

p<0,05 p=0,396 p<0,05 p=0,113 p=0,328 

Podejście 
działaniowe do 
sytuacji 
trudnych 

Korelacja rho - 
Spearmana 

-0,252 -0,284 -0,517 -0,206 -0,314 

Istotność 
(dwustronna) 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p=0,051 p<0,05 

 

W grupie kobiet istnieją istotne statystycznie ujemne korelacje pomiędzy 

podejściem emocjonalnym do sytuacji trudnych, a skalami: Obniżone poczucie własnej 
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wartości i Brak wiary w to, że jest się osobą kochaną. Podejście działaniowe do sytuacji 

trudnych ujemnie koreluje ze skalami: Obniżone poczucie własnej wartości, Brak 

poszanowania własnych praw, Brak wiary w to, że jest się osobą kochaną i Kontrola 

innych. 

Tabela 7. Związek pomiędzy poczuciem własnej wartości w relacjach 

interpersonalnych, a radzeniem sobie w sytuacjach trudnych w grupie mężczyzn 
Zmienna Statystyki Obniżone 

poczucie 
własnej 
wartości 

Brak 
poszanowania 
własnych praw 

Brak wiary w 
to, że jest się 
osobą kochaną 

Przejmowanie 
odpowiedzialności 
za uczucia i 
działania drugiego 
człowieka 

Kontrola innych 

Podejście 
intelektualne do 
sytuacji 
trudnych 

Korelacja  
r - Pearsona 

-0,263 -0,184 
(rho – 
Spearmana) 

-0,278 
(rho – 
Spearmana) 

0,008 -0,166 

Istotność 
(dwustronna) 

p<0,05 p=0,091 p<0,05 p=0,939 p=0,129 

Podejście 
emocjonalne do 
sytuacji 
trudnych 

Korelacja 
rho - 
Spearmana 

-0,490 -0,425 -0,506 -0,249 -0,319 

Istotność 
(dwustronna) 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

Podejście 
działaniowe do 
sytuacji 
trudnych 

Korelacja rho - 
Spearmana 

-0,496 -0,495 -0,521 -0,275 -0,296 

Istotność 
(dwustronna) 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

 

Analiza badań wykazała istnienie w grupie mężczyzn korelacji ujemnych między 

podejściem intelektualnym do sytuacji trudnych, a skalami: Obniżone poczucie własnej 

wartości i Brak wiary w to, że jest się osobą kochaną. Podejście emocjonalne do sytuacji 

trudnych i podejście działaniowe do sytuacji trudnych korelują ujemnie ze skalami: 

Obniżone poczucie własnej wartości, Brak poszanowania własnych praw, Brak wiary w to, 

że jest się osobą kochaną, Przejmowanie odpowiedzialności za uczucia i działania 

drugiego człowieka i Kontrola innych. 

 

1.5. Różnice międzypłciowe w poczuciu własnej wartości w relacjach 

interpersonalnych 

Poniższa analiza ma pokazać w jaki sposób kobiety i mężczyźni różnią się między 

sobą w zakresie poczucia własnej wartości w relacjach interpersonalnych.  

 

Tabela 8. Poczucie własnej wartości w relacjach interpersonalnych w grupie 

kobiet i mężczyzn- wyniki testu U Manna-Whitneya  
Zmienna Obniżone poczucie własnej 

wartości 

Brak poszanowania 

własnych praw 

Brak wiary w to, że 

jest się osobą 

kochaną 

U Manna - Whitneya U=3644 U=3643 U=3396,5 

Istotność (dwustronna) p=0,588 p=0,586 p=0,200 
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Tabela 9. Poczucie własnej wartości w relacjach interpersonalnych w grupie 

kobiet i mężczyzn- wyniki testu T-Studenta 
Zmienna Przejmowanie odpowiedzialności za 

uczucia i działania drugiego 

człowieka 

Kontrola innych 

Test Leven’a  F=0,008 F=0,150 

Istotność testu Leven’a p=0,929 p=0,699 

T-Studenta t=-1,499 t=1,455 

df 173 173 

Istotność testu T-studenta 

(dwustronna) 

p=0,136 p=0,148 

 

Nie zanotowano istotnych statystycznie różnic w grupie kobiet i mężczyzn w 

zakresie poczucia własnej wartości w relacjach interpersonalnych. 

 

1.6. Różnice międzypłciowe w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych 

 

Analiza ta ma pokazać w jaki sposób kobiety i mężczyźni różnią się między sobą 

w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

 

Tabela 10. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych w grupie kobiet i mężczyzn - 

wyniki testu U-Manna Whitneya 
Zmienna Podejście intelektualne do 

sytuacji trudnych 

Podejście emocjonalne 

do sytuacji trudnych 

Podejście 

działaniowe do 

sytuacji trudnych 

U Manna - Whitneya U=3262,500 U=3353,500 U=3537,500 

Istotność (dwustronna) p=0,092 p=0,158 p=0,390 

 

Nie zanotowano istotnych statystycznie różnic w grupie kobiet i mężczyzn w 

zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

 

2. Psychologiczna analiza i interpretacja uzyskanych wyników badań 

 

Przeprowadzone badania miały na celu udzielić odpowiedzi na pytanie czy 

istnieje zależność pomiędzy stylem wychowania w rodzinie pochodzenia, a poczuciem 

własnej wartości w relacjach interpersonalnych i radzeniem sobie w sytuacjach 

trudnych u młodych dorosłych. 

Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że istnieje związek pomiędzy 

stylem wychowania, który stosują rodzice, a poczuciem własnej wartości w relacjach 

interpersonalnych. W grupie kobiet, osoby, które matki wychowywały w stylu 
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wychowania demokratycznych bądź liberalnym kochającym potrafią dobrze bronić 

swoich praw, nie godzą się na spełnianie zbyt wygórowanych oczekiwań innych ludzi i 

na krzywdzące traktowanie ze strony innych (niskie wyniki w skali Brak poszanowania 

własnych praw) oraz dobrze interpretują postawy bliskich i wierzą że są kochane przez 

osoby dla nich ważne (niskie wyniki w skali Brak wiary w to, że jest się osobą kochaną). 

Jednak kobiety wychowane przez oboje rodziców w stylu liberalnym kochającym biorą 

na siebie odpowiedzialność za zachowania i stany emocjonalne swoich najbliższych. 

Przyjmują na siebie ich kłopoty, konsekwencje ich niewłaściwych zachowań, rozwiązują 

ich problemy, poprawiają humor, nawet wtedy gdy wiąże się to z poważnymi własnymi 

stratami (wysokie wyniki w skali Przejmowanie odpowiedzialności za uczucia i działania 

drugiego człowieka). Kobiety, które ojcowie wychowywali w stylu wychowania 

demokratycznym wykazują wiarę w bycie kochanym przez bliskich (niskie wyniki w 

skali Brak wiary w to, że jest się osobą kochaną), ale też przejmują odpowiedzialność za 

swoich bliskich w zakresie uczuć i działań (wysokie wyniki w skali Przejmowanie 

odpowiedzialności za uczucia i działania drugiego człowieka).  

W grupie mężczyzn osoby, które zostały wychowane przez oboje rodziców w 

stylu wychowania demokratycznym mają wyższe poczucie własnej wartości niż osoby 

wychowane w stylu nieprawidłowym, wierzą we własne siły, umieją się przeciwstawić i 

bronić swoich interesów (niskie wyniki w skali Obniżone poczucie własnej wartości), 

potrafią bronić swoich praw, nie spełniają oczekiwań innych ludzi, gdy te są zbyt 

wygórowane jak na ich możliwości (niskie wyniki w skali Brak poszanowania własnych 

praw) oraz dobrze interpretują postawy bliskich i wierzą że są kochani przez osoby dla 

nich ważne (niskie wyniki w skali Brak wiary w to, że jest się osobą kochaną). Również 

mężczyźni, którzy byli wychowywanie przez matki w stylu wychowania 

demokratycznym czują się bezpiecznie w relacjach z innymi (niskie wyniki w skali 

Kontrola innych). Uzyskane wyniki badań potwierdzają hipotezę o zależności 

prawidłowego (demokratycznego) stylu wychowania z wyższym poczuciem własnej 

wartości w relacjach interpersonalnych. W przypadku kobiet dodatkowo wpływa na to 

wychowanie w sposób liberalny, w którym matka otaczała je czułością i miłością  

Kobiety, które zostały wychowane przez oboje rodziców w stylu wychowania 

autokratycznym lub stylu wychowania liberalnym niekochającym wykazują istotnie 

niższe poczucie własnej wartości niż kobiety wychowane w stylu prawidłowym, mniej 

wierzą we własne siły, nie jest dla nich istotne zaspokojenie własnych potrzeb, ale chcą 

zaspokajać potrzeby innych i spełniać wszystkie oczekiwania bliskich osób, nawet gdy 

wiąże się to z poniesieniem wysokich kosztów własnych, źle się czują gdy muszą się 

przeciwstawić lub wypowiedzieć własną, zwłaszcza odmienną opinię (wysokie wyniki w 

skali Obniżone poczucie własnej wartości). Nie umieją również bronić swoich praw, 

godzą się na spełnianie wszystkich oczekiwań innych ludzi, znoszą bez protestu 

wykorzystywanie i niesprawiedliwość (wysokie wyniki w skali Brak poszanowania 

własnych praw). Przeżywają również wątpliwości dotyczące miłości ze strony 
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najbliższych osób. Potrzebę bycia kochaną zaspokajają poprzez budowanie przekonania 

o byciu potrzebnym czy wręcz niezbędnym do życia drugiej osoby. Kiedy nie muszą się 

poświęcać pojawia się uczucie odrzucenia i braku miłości (wysokie wyniki w skali Brak 

wiary w to, że jest się osobą kochaną). Ponadto kobiety, których ojciec stosował styl 

wychowania liberalny niekochający nie czują poczucia bezpieczeństwa w związkach z 

innymi ludźmi, mają potrzebę ciągłego kontrolowania innych, chcą wiedzieć wszystko o 

osobach, które kochają (wysokie wyniki w skali Kontrola innych). Mężczyźni, którzy 

zostali wychowani przez oboje rodziców w stylu wychowania autokratycznym lub 

liberalnym niekochającym, tak jak kobiety mają obniżone poczucie własnej wartości, nie 

potrafią bronić własnych praw i nie wykazują wiary w to, że są osobami kochanymi. 

Ponadto mężczyźni, których matki wychowywały w stylu autokratycznym lub 

liberalnym niekochającym odczuwają brak poczucia bezpieczeństwa w relacjach z 

bliskimi ludźmi i ich kontrolują. Analiza badań pozwala potwierdzić hipotezę o związku 

nieprawidłowego stylu wychowania (autokratycznego, liberalnego niekochającego) z 

niższym poczuciem własnej wartości w relacjach interpersonalnych. Uzyskane wyniki 

potwierdzają badania Przetacznikowej (1983) o związku autokratycznego stylu 

wychowania z obniżoną samooceną oraz badania Niebrzydowskiego (1995), których 

wyniki mówią związku nadmiernie wymagającej postawy rodzicielskiej z 

kształtowaniem się poczucia braku wiary we własne siły, niepewności, lękliwości. 

Badania związku stylu wychowania w rodzinie pochodzenia i radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych wykazały w grupie kobiet, że wychowanie przez ojca w stylu 

autokratycznym powoduje emocjonalne trudności w radzeniu sobie w sytuacjach 

trudnych, użalanie się na sobą, wpadanie w rozpacz, bunt bądź obojętność na wszystko 

(niskie wyniki w skali Podejście emocjonalne do sytuacji trudnych). Kobiety, które ojciec 

wychowywał w stylu autokratycznym też mają emocjonalne trudności w radzeniu sobie 

w sytuacjach trudnych oraz odczuwają w takich momentach bezradność, brak siły, 

oczekują, że ktoś je wyręczy, pomoże, znajdzie rozwiązanie problemu. Poszukują 

nieprawidłowych rozwiązań, mogą koić ból za pomocą używek, izolować się od innych 

ludzi, mogą rozważać możliwość popełnienia samobójstwa (niskie wyniki w skali 

Podejście działaniowe do sytuacji trudnych).  

Mężczyźni, których matki wychowywały w stylu demokratycznym dobrze radzą 

sobie w sytuacjach trudnych, tzn. starają się dokładnie analizować trudną sytuację i 

poznać ją z różnych stron (wysokie wyniki w skali Podejście intelektualne do sytuacji 

trudnych), starają się zaakceptować trudną sytuację i swój ból, zachować spokój, nie 

zamykają się w sobie, szukają pomocy u najbliższych, w medytacji, modlitwie (wysokie 

wyniki w skali Podejście emocjonalne do sytuacji trudnych), podejmują wszelkie działania 

służące pomocą w przyjęciu i rozwiązaniu trudnej sytuacji, aktywnie szukają wsparcia, 

wykorzystują własne wcześniejsze doświadczenia, żeby sobie pomóc (wysokie wyniki w 

skali Podejście działaniowe do sytuacji trudnych). W przypadku mężczyzn, którzy przez 

swoich ojców byli wychowywani w stylu demokratycznym lub liberalnym kochającym, 

nie występują emocjonalne trudności w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi oraz 
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podejmują oni potrzebne działania służące poradzeniu sobie z sytuacją trudną. W 

sytuacji gdy oboje rodzice stosują w wychowaniu styl autokratyczny, u mężczyzn 

pojawiają się trudności z radzeniem sobie w sytuacjach trudnych. Występuje poczucie 

beznadziejności, osoby unikają myślenia o trudnej sytuacji, bądź rozważają 

najtragiczniejsze scenariusze przyszłości (niskie wyniki w skali Podejście intelektualne 

do sytuacji trudnych), mają emocjonalne trudności w radzeniu sobie z trudnymi 

sytuacjami (niskie wyniki w skali Podejście emocjonalne do sytuacji trudnych), 

doświadczają poczucia bezradności, nie podejmują działań mających na celu 

rozwiązanie problemu (niskie wyniki w skali Podejście działaniowe do sytuacji trudnych). 

Te trudności występują również u mężczyzn wychowanych przez ojca w stylu 

liberalnym niekochającym. Zaś wychowanie przez matkę w stylu liberalnym 

niekochającym powoduje emocjonalne trudności i wstrzymywanie się w podejmowaniu 

działań.  

W przypadku mężczyzn potwierdza się hipoteza o zależności pomiędzy stylem 

wychowania, a radzeniem sobie w sytuacjach trudnych. Lepiej radzą sobie w takich 

sytuacjach osoby wychowane w stylu prawidłowym (demokratycznym), zaś gorzej – w 

stylach nieprawidłowych (autokratycznym, liberalnym niekochającym). Ta hipoteza nie 

znajduje potwierdzenia w przypadku kobiet, jeżeli chodzi o wychowanie przez matkę. 

Badania nie wskazują tu na żadne istotne zależności. Zaś nieprawidłowy styl 

wychowanie u ojca wpływa na gorsze radzeniem sobie emocjonalne i działaniowe w 

sytuacjach trudnych.  

Analiza badań pokazuje, że istnieje związek pomiędzy poczuciem własnej 

wartości w relacjach interpersonalnych, a radzeniem sobie w sytuacjach trudnych. W 

grupie kobiet, obniżone poczucie własnej wartości i brak wiary w to, że jest się kochaną 

przez bliskich wiąże się z emocjonalnymi trudnościami z radzeniem sobie w sytuacjach 

trudnych i nie podejmowanie działań w takich momentach. Osoby, które nie podejmują 

działań mających na celu pokonanie trudności, nie potrafią bronić swoich praw i nie 

czują się bezpiecznie w związkach, kontrolują innych. Mężczyźni zaś, którzy mają 

emocjonalne trudności w sytuacjach trudnych i nie podejmują wtedy działań, mają 

obniżone poczucie własnej wartości, nie potrafią bronić własnych praw, nie czują że są 

kochani, przejmują odpowiedzialność za innych i nie czują się bezpiecznie w związkach. 

Również ci którzy mają obniżone poczcie własnej wartości i nie wierzą, że są kochani 

przez bliskich, unikają analizowania trudnej sytuacji  

Wyniki badań potwierdzają hipotezę, że osoby o wyższym poczuciu własnej 

wartości, lepiej radzą sobie w sytuacjach trudnych. Wyniki te są potwierdzeniem badań 

Tyszkowej (1977) i Carver’a (1989).  

Analiza wyników nie pokazała istotnych różnic w poczuciu własnej wartości w 

relacjach interpersonalnych i radzeniu sobie w sytuacjach trudnych u kobiet i u 

mężczyzn.  
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Badania pokazały, że mężczyźni, którzy oceniają swoje dzieciństwo jako 

szczęśliwe lepiej radzą sobie w sytuacjach trudnych. Starają się zaakceptować swój ból, 

zachować spokój, szukają aktywnie pomocy i próbują rozwiązać problem.  
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AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB  
Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ 

 

 

1. Aktywność jako źródło rozwoju każdego człowieka 

 

Żyjemy aktywnością. To ona nas kształtuje, wpływa na kierunek naszego rozwoju, 

poszerza nam bogactwo relacji z innymi ludźmi. Potrzeba aktywności jest tym, co buduje 

w nas doświadczenia, a dzięki nim możliwe staje się dokonywanie zmian w otaczającym 

nas świecie, jak również w nas samych. Pełnosprawna osoba, jeśli tylko chce, może 

cieszyć się różnymi formami aktywności, wzbogacając tym siebie, ale i innych ludzi. 

Aktywność jest danym jej potencjałem, z którego może czerpać profity. Jednak ludzie na 

przestrzeni swego życia mogą doświadczyć nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Zdarza 

się, iż niektórzy z nas już od momentu przyjścia na świat, pozbawieni są części 

sprawności.  W obu tych przypadkach, wspomniana wcześniej aktywność staje się w 

pewnej mierze ograniczona.  

Niepełnosprawność, bo o niej mowa, to pojęcie stosunkowo młode, które w 

dzisiejszym rozumieniu wprowadziła dopiero druga połowa XX wieku. Dawniej 

funkcjonowały raczej obraźliwe epitety kierowane w stronę osób niepełnosprawnych. 

Negatywne określenia, którymi te osoby naznaczano, spychały je poza nawias tzw. 

zdrowego społeczeństwa. Z biegiem lat zmieniały się powoli negatywne konotacje 

pojęcia. Zaczęto zauważać, jak wielopłaszczyznowym zjawiskiem jest 

niepełnosprawność i jak wielu różnych sfer życia dotyczy. Zwrócono uwagę na potrzebę 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych, bowiem w wielu przypadkach, w wyniku 

interwencji specjalistycznej możliwy jest częściowy lub nawet całkowity powrót 

sprawności. Przesunął się akcent w społecznym rozumieniu niepełnosprawności. 

Obecnie zaczęto dostrzegać pozytywny jej wymiar. Przecież człowiek, mimo iż 

niepełnosprawny, ma w sobie nadal pewne możliwości rozwojowe. Można więc 

poszukiwać w człowieku ocalałych zasobów, skupić się na nich, rozwijać je, tak by 

funkcjonowanie jego mimo niepełnej sprawności było satysfakcjonujące.  

W Polsce niepełnosprawność definiowana jest między innymi przez akt prawny, 

jakim jest Uchwała Sejmu z dnia 1 sierpnia 1997r. – Karta Praw Osób 
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Niepełnosprawnych, gdzie czytamy, iż za osoby niepełnosprawne uznaje się: ,,osoby, 

których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, 

ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról 

społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi”. Uchwała ta akcentuje 

także prawo osób niepełnosprawnych do niezależnego, samodzielnego i aktywnego 

życia.  W tej kwestii osoby niepełnosprawne mają wiele możliwości. Nie ulega bowiem 

wątpliwości, że osoby niepełnosprawne mogą także prowadzić formy aktywności, które 

choć to prawda, nierzadko ograniczone, stanowić mogą jednak drogę ich rozwoju. Taką 

formą aktywności może być sport. Oczywiście, jeśli chodzi o sport osób 

niepełnosprawnych, obowiązują tu pewne zasady. Już Jan Dziedzic (1996) – twórca 

pierwszej sekcji sportowej osób niepełnosprawnych – zwracał uwagę na fakt, iż 

dyscyplina sportowa, która miałaby być uprawiana przez osobę niepełnosprawną musi 

być odpowiednio dobrana, tak by uwzględniała jego możliwości psychofizyczne. 

Jednocześnie winna być właściwie skojarzona z rodzajem niepełnosprawności danej 

osoby, aby jej uprawianie pełniło funkcję rehabilitacyjną. Trening ruchowy, jak podają 

Czerwiak i Krawczyńska (2005) oddziałuje jako biologiczny stymulator narządów. 

Właściwie dobrany pozwala na utrzymanie w odpowiedniej kondycji aparatu kostno – 

mięśniowo – więzadłowego. Człowiek niepełnosprawny, zwłaszcza ruchowo, ma często 

problemy z akceptacją własnego ciała, czuje się mniej atrakcyjny, towarzyszy mu 

zaniżone poczucie własnej wartości, izolacja od reszty pełnosprawnego społeczeństwa, z 

którym się identyfikuje. Skutek tych porównań nie jest dla niego korzystny, ma poczucie 

braku atrakcyjności nie tylko w oparciu o tę konkretną, przypisaną mu dysfunkcję, ale 

też ogrom braków rozprzestrzenia się na całą jego zdrową resztę. Krawczyk – Pasławska 

(2010) jest zdania, że takie ciągłe skupianie się wyłącznie na negatywnych aspektach 

własnego ciała, może nie tylko wpływać na izolację człowieka, ale również generować 

całą jego uwagę na doznaniach przykrych i bólowych. Taka kontemplacja 

niekorzystnych sygnałów dopływających z ciała, potęgowanie w sobie cierpienia bywa 

przyczyną lęku, depresji. Tu również może okazać się zbawienna rola treningu 

sportowego. Regularne uprawianie aktywności fizycznej u osób, w przypadku których 

występują nieodwracalne zmiany w częściach narządu, ale jest zachowana sprawność 

pozostałych jego elementów, może w stosunkowo krótkim czasie dać bardzo dobre 

wyniki w kompensacji utraconych funkcji (Milanowska, 1997; Plinta, 2003). Z postępów 

w treningach płyną pierwsze korzyści, samopoczucie z dobrze wykonanego zadania 

sprawia, że powoli wraca optymizm. Przecież człowiek, który realizuje się w jednej 

dziedzinie, ma szanse na spełnianie się też w innych. Przełamywanie różnego rodzaju 

barier i związane z tym nabywanie samodzielności, pozwala mu myśleć o możliwościach 

realizowania się też w innych polach życia np. zawodowych. Każdorazowy udział w 

treningu sportowym daje okazję do kontaktu z innymi osobami niepełnosprawnymi, jak 

również stanowi pole do wymiany doświadczeń. Nie należy zapominać, że 

niepełnosprawni, podczas takich treningów są objęci specjalistyczną opieką osób 

pełnosprawnych m.in. trenerów, lekarzy, rehabilitantów, wolontariuszy (Kowalik, 



ECOLOGIA HUMANA 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 137 

2009). Umożliwia to nawiązanie trwałych relacji interpersonalnych, przyjaźni właśnie z 

tymi osobami, też na gruncie prywatnym. Taka integracja stanowi dla człowieka 

pełnosprawnego inspirację do doskonalenia własnej osoby, a w przypadku 

niepełnosprawnego dodatkowo jeszcze wzmacnia chęć do bardziej systematycznych 

ćwiczeń. Często człowiek niepełnosprawny ruchowo, który odważył się podjąć trud 

takich intensywnych ćwiczeń, po jakimś czasie decyduje się na udział w obozach 

usprawniających, potem też zawodach, gdzie ma możliwość sprawdzenia się z innymi 

zawodnikami. Należy tu wyraźnie zaznaczyć, że sport kwalifikowany 

niepełnosprawnych prócz współzawodnictwa, możliwości samorealizacji, integracji, jest 

dla wielu osób niepełnosprawnych szansą na lepsze, bardziej satysfakcjonujące życie 

(Bolach, Bolach i Mizgała, 2008). Mimo, że naturalną rzeczą dla niepełnosprawnych 

sportowców jest uzyskanie dobrych rezultatów, stanięcie na podium, medal, to jednak 

nie te aspekty uprawiania sportu są dla nich najważniejsze. Niepełnosprawni 

zawodnicy, odnoszący sukcesy – w tym mistrzowie paraolimpiad – są bardzo często 

działaczami na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością nagłą, ale również i tych, 

które znajdują się w kryzysie. Sukcesy, które są udziałem niepełnosprawnych mistrzów 

sportu, całe bogactwo życiowe, umiejętność radzenia sobie w życiu – przelewają oni na 

inne osoby, by swoim przykładem dowodzić, że z niepełną sprawnością można żyć 

aktywnie, a nawet więcej, można stanowić wzór do naśladowania i wzbudzać podziw 

także wśród ludzi w pełni sprawnych. Oczywiście z racji swojego zaangażowania 

sportowego, właśnie poprzez propozycję takiej aktywności, starają się mobilizować 

osoby niepełnosprawne do przełamywania barier własnych i rozpoczęcia czynnego 

udziału w życiu pełnym celów.  

 

2. Przegląd badań i literatury przedmiotu 

 

2.1.  Rehabilitacyjna funkcja ruchu 

 

Z przeglądu dostępnych badań wynika, iż nikt już nie kwestionuje roli aktywności 

fizycznej w życiu każdego człowieka, w tym również niepełnosprawnego fizycznie. 

Istnieje cały nurt badań prezentujących uwarunkowania korzyści, jakie płyną z 

aktywności fizycznej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne. Dominują prace z 

zakresu fizjologii wysiłku fizycznego osób z niepełną sprawnością. Badacze dowodzą, że 

mimo ograniczeń i schorzeń, które osoby te mają, trening fizyczny ma bardzo korzystny 

wpływ na sprawność i wydolność tej populacji (Milanowska, 1997; Ronikier, 1997).  

Analizy porównawcze przeprowadzone pomiędzy dwiema grupami niepełnosprawnych 

mężczyzn, z których jedna zaangażowana jest w regularną aktywność fizyczną, 

natomiast druga nie przejawia aktywności w tym zakresie, dowiodły, iż zdolności 

koordynacyjne niepełnosprawnych, aktywnych fizycznie mężczyzn są na istotnie 
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wyższym poziomie. Autorzy badań (Plinta, Saulicz, Sobiecka, Knapik i Saulicz, 2005) 

wysuwają wniosek, że zwiększona aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych posiada 

znaczne walory kompensujące skutki niepełnosprawności. Podobnych spostrzeżeń 

dokonuje Szczuka (2008) twierdząc, że systematyczne ćwiczenia fizyczne dokonywane 

przez osoby niepełnosprawne przeciwdziałają powikłaniom wynikającym z dysfunkcji 

niesprawnych narządów organizmu, tym samym zapobiegając wygasaniu procesów 

kompensacji, co przekłada się na poprawę ogólnej wydolności i sprawności u tych 

właśnie ludzi. Kierunek badań nad aktywnością fizyczną, w tym poprzez sport, wpisuje 

się jeszcze wielu innych autorów, którzy w wyniku obserwacji i dokonywanych badań, 

są zdania, iż w przypadku osób z ograniczoną sprawnością nie należy poprzestawać na 

leczeniu podstawowym, ale włączać osoby te w aktywność fizyczną, która jest 

kontynuacją tego leczenia i utrwala jego wyniki (Kowalik, 2009; Pąchalski, 1986; 

Zimilska, 1997). Istnieje wiele badań ukazujących, iż osoby niepełnosprawne 

namawiane do czynnego udziału w sporcie kwalifikowanym, sięgają po tę właśnie 

intensywną formę rehabilitacji. O tym, jak bardzo ważny jest sport wyczynowy, 

świadczyć mogą badania (Bolach, Bolach i Trzonkowski, 2007) odnośnie motywów, 

które skłaniają osoby niepełnosprawne do podejmowania aktywności sportowej. Chęć 

współzawodnictwa, aspekt zdrowotny oraz niezależność wynikająca ze sprawności 

pozyskiwanej podczas treningów sportowych, to najczęstsze odpowiedzi udzielane 

przez sportowców niepełnosprawnych. Autorzy badań wysuwają też wniosek, że 

intensywne ćwiczenia fizyczne pozwalają zapomnieć o naruszonej sprawności i 

zapewniają czerpanie radości z działalności ruchowej. Jednocześnie badacze zwracają 

uwagę na inne dość istotne motywy, którymi się kierują niepełnosprawni zawodnicy. 

Wymieniają chęć integracji ze społeczeństwem oraz potrzebę samorealizacji. W 

kolejnych badaniach (Bolach, Bolach i Mizgała, 2008) poza wyżej wymienionymi 

aspektami, sportowcy niepełnosprawni wskazują, iż uprawianie sportu stanowi dla nich 

ciekawą formę spędzania wolnego czasu, dla wielu z nich jest to wręcz hobby.  

 
2.2.  Jakość życia u osób z ograniczoną sprawnością 

 

Dokonując przeglądu owej skąpej literatury przedmiotu, zauważa się próby 

doszukiwania się wpływu aktywności fizycznej, na jakość życia. Należy wyraźnie 

zaznaczyć, iż poszukiwanie w tym zakresie to niełatwe zadanie, bowiem pojęcie jakości 

życia, używane zamiennie z terminami – satysfakcja życiowa lub zadowolenie z życia – 

nie ma jednej, konkretnej, uniwersalnej definicji, która byłaby adekwatna i 

przyjmowana bez zastrzeżeń, niezależnie od zróżnicowań interdyscyplinarnych 

(Świerżewska, 2010; Trzebiatowski, 2011). Badania wskazują na złożoność 

uwarunkowań satysfakcji z życia, tym samym ukazują niejednolitość poglądów badaczy 

(Świerżewska, 2010; za: Halicka, 2004). W jakości życia występuje tu zarówno 

wartościujące rozumienie kategorii, ale też opisowe, które stanowi podstawę do 

rozróżnienia obiektywnej i subiektywnej jakości życia (Kryk i Włodarczyk – Śpiewak, 
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2007). Dotychczasowe próby zgłębienia zagadnienia jakości życia koncentrują się 

głównie na ludziach pełnosprawnych. Łuszczyńska (2011) dowodzi, iż zadowolenie z 

uprawiania aktywności fizycznej lub sportu, to jeden z determinantów jakości życia 

ludzi zaangażowanych w czynne lub okazjonalne uprawianie sportu. Realizowane 

programy mające na celu propagowanie aktywnego stylu życia, przynoszą 

nadspodziewane efekty. Na skutek regularnych ćwiczeń, zauważa się u uczestników 

programów zmianę nastroju. Można porównać to do tzw. efektu wierzchołka góry 

lodowej, gdzie wysokiemu poziomowi wigoru, towarzyszy niski poziom lęku, depresji, 

wrogości, co z kolei przynosi lepsze samopoczucie oraz lepsze postrzeganie siebie 

(Argyle, 2005; Derbis i Jędrek, 2010; Łuszczyńska, 2011; Tomaszewski, 1982),  

Sportowy sens życia, jako istotny motyw postępowania człowieka, sprzyja 

kształtowaniu się osobowości bogatej w umiejętność nawiązywania właściwych relacji 

interpersonalnych, zwiększeniu sieci wsparcia, co przekłada się na łatwość sprostania 

obowiązkom dnia codziennego i ogólnie odczuwalną poprawę jakości życia 

(Łuszczyńska, 2011). Przeprowadzone badania własne miały służyć potwierdzeniu 

hipotez o związku między aktywnością fizyczną a jakością życia. Postanowiono 

dowiedzieć się – jakie to różnice występują w poziomie satysfakcji z życia pomiędzy 

sportowcami niepełnosprawnymi fizycznie i pełnosprawnymi a osobami 

nieuprawiającymi sportu? Oczekiwano, iż sportowcy niepełnosprawni fizycznie i 

pełnosprawni będą charakteryzować się większą satysfakcją z życia. Oczekiwano też, że 

zadowolenie z życia sportowców niepełnosprawnych w porównaniu z pełnosprawnymi 

będzie większe. 

 

3. Badanie empiryczne 

 

3.1.   Metoda   

 

Badaniem objęto 120 osób, z podziałem na cztery grupy (równoliczne, 

trzydziestoosobowe, zróżnicowane i zrównoważone pod względem płci – 50% kobiet i 

50% mężczyzn. Poniżej, przynależność badanych do grup: 

I. Grupa - osoby niepełnosprawne fizycznie uprawiające sport (ONFUS) 

II. Grupa - osoby pełnosprawne fizycznie uprawiające sport (OPFUS) 

III. Grupa - osoby niepełnosprawne fizycznie – nieuprawiające sportu (ONF) 

IV. Grupa - osoby pełnosprawne fizycznie – nieuprawiające sportu (OPF)  

Osoby niepełnosprawne fizycznie uprawiające sport stanowiły grupę badawczą, 

dla której grupami kontrolnymi były grupy osób pełnosprawnych fizycznie 

uprawiających sport (OPFUS) i niepełnosprawnych fizycznie nieuprawiających sportu 

(ONF). Jednocześnie – uzupełniająco – analizą objęto także grupę sportowców 

pełnosprawnych fizycznie i osób pełnosprawnych nieuprawiających sportu.  
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Zaplanowane porównania można przedstawić w następujący sposób: 

 

 

 

                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupę osób niepełnosprawnych fizycznie (głównie z paraplegią i tetraplegią) 

uprawiających sport, stanowią lekkoatleci, zawodnicy kwalifikowani. Wśród nich są 

członkowie kadry narodowej, paraolimpijczycy, zdobywcy medali i 

wysokopunktowanych miejsc w zawodach rangi krajowej i międzynarodowej. Wiele z 

tych osób startuje w kilku różnych konkurencjach lekkoatletycznych. Sportowcy ci 

reprezentują kluby zrzeszone w Polskim Związku Sportu Niepełnosprawnych ,,Start’’. W 

grupie osób pełnosprawnych, uprawiających lekką atletykę są również sportowcy 

wyczynowi, z sukcesami na arenie krajowej i międzynarodowej, startujący w mitingach 

lekkoatletycznych. Osoby niepełnosprawne fizycznie (grupa ONF) charakteryzuje brak 

zaangażowania w jakąkolwiek aktywność sportową oraz niepełnosprawność fizyczna w 

stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim, głównie z paraplegią i tetraplegią. 

Celem pomiaru satysfakcji życiowej rozumianej, jako poczucie zadowolenia z 

własnych osiągnięć i warunków, posłużono się narzędziem autorstwa Ed. Diener, R. A. 

Emmons, R. J. Larson i S. Griffin (1985), w adaptacji Zygfryda Juczyńskiego (2001). 

Wykorzystana skala, przeznaczona dla badań dorosłych, zarówno indywidualnych jak i 

grupowych, posiada zadowalającą rzetelność, współczynnik alfa Cronbacha na poziomie 

0,81. Równie zadowalające są wskaźniki trafności teoretycznej. 

Sportowcy niepełnosprawni 

fizycznie 

 

Osoby niepełnosprawne 

nieuprawiające sportu 

 

Sportowcy pełnosprawni  

fizycznie 

 

Osoby pełnosprawne 

nieuprawiające sportu 
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4. Wyniki badań własnych 

 

4.1.   Analiza porównawcza pomiędzy ONFUS i OPFUS 

 

4.1.1. Różnice w zakresie satysfakcji z życia pomiędzy sportowcami  

                         niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi fizycznie 

 

Na wykresie 1 zaprezentowano średnie wyników ogólnych uzyskanych przez 

sportowców niepełnosprawnych i pełnosprawnych fizycznie w Skali Satysfakcji z Życia.  

 

W tabeli 1 przedstawiono wartości statystyki t otrzymane dla porównania 

wyników uzyskanych przez sportowców niepełnosprawnych i pełnosprawnych 

fizycznie w Skali Satysfakcji z Życia SWLS. 

0 5 10 15 20 25

Satysfakcja z życia

Wykres 1. Średnie wyników uzyskanych przez sportowców niepełnosprawnych 

i pełnosprawnych fizycznie w Skali Satysfakcji z Życia.

Sportowcy pełnosprawni Sportowcy niepełnosprawni



 ISSN 2082-7067 2(10)2012 KWARTALNIK NAUKOWY  

 

Tabela 1. 

Wartości statystyk t dla wyników uzyskanych przez sportowców niepełnosprawnych i 

pełnosprawnych fizycznie w Skali Satysfakcji z Życia SWLS 

 

 
Nazwa skali 

Sportowcy 
niepełnosprawni 

Sportowcy 
pełnosprawni 

 
t 

M SD     M   SD 
Satysfakcja z życia 24,17 4,46   23,90   3,09 0,27 

  

Otrzymana dla przeprowadzonego porównania wartość statystyki t była 

nieistotna statystycznie, tym samym nie udało się ujawnić różnic w poziomie 

odczuwanej przez sportowców niepełnosprawnych i pełnosprawnych satysfakcji z życia. 

 

4.2.   Analiza porównawcza pomiędzy ONFUS i ONF 

 

4.2.1. Różnice w zakresie satysfakcji z życia pomiędzy sportowcami 

                          niepełnosprawnymi i osobami niepełnosprawnymi fizycznie 

 

Na wykresie 2 zaprezentowano średnie wyników ogólnych uzyskanych przez 

sportowców niepełnosprawnych i osoby niepełnosprawne fizycznie w Skali Satysfakcji z 

Życia SWLS. 
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Wykres 2. Średnie wyników uzyskanych przez sportowców niepełnosprawnych 

i osoby niepełnosprawne fizycznie w Skali Satysfakcji z Życia.

Osoby niepełnosprawne Sportowcy niepełnosprawni
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W tabeli 2 przedstawione zostały wartości statystyki t otrzymane dla porównania 

wyników uzyskanych przez sportowców niepełnosprawnych i osoby niepełnosprawne 

fizycznie w Skali Satysfakcji z Życia SWLS. 

 

Tabela 2.   

Wartości statystyk t dla wyników uzyskanych przez sportowców niepełnosprawnych i 

osoby niepełnosprawne fizycznie w Skali Satysfakcji z Życia SWLS 

 

 
Nazwa skali 

Sportowcy 
niepełnosprawni 

Osoby 
niepełnosprawne 

 
t 

M SD M SD 
Satysfakcja z życia 24,17 4,46 18,77 3,57 5,18* 

*p < 0,00005 (jednostronnie). 

Sportowców niepełnosprawnych cechuje większy poziom satysfakcji z życia niż 

osoby niepełnosprawne, które sportu nie uprawiają.  

 

4.3. Analiza porównawcza pomiędzy OPFUS i OPF 

 

4.3.1. Różnice w zakresie satysfakcji z życia pomiędzy sportowcami 

                        pełnosprawnymi i osobami pełnosprawnymi fizycznie 

 

Na wykresie 3 zaprezentowano średnie wyników ogólnych uzyskanych przez 

sportowców pełnosprawnych i osoby pełnosprawne fizycznie w Skali Satysfakcji z Życia 

SWLS. 
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Wykres 3. Średnie wyników uzyskanych przez sportowców pełnosprawnych 

i osoby pełnosprawne fizycznie w Skali Satysfakcji z Życia.

Osoby pełnosprawne Sportowcy pełnosprawni
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W tabeli 3 przedstawione zostały wartości statystyki t otrzymane dla porównania 

wyników uzyskanych przez sportowców pełnosprawnych i osoby pełnosprawne 

fizycznie w Skali Satysfakcji z Życia SWLS. 

 

Tabela 3. 

Wartości statystyk t dla wyników uzyskanych przez sportowców pełnosprawnych i 

osoby pełnosprawne fizycznie w Skali Satysfakcji z Życia SWLS 

 

 

Nazwa skali 

Sportowcy 

pełnosprawni 

Osoby 

pełnosprawne 

 

       t 

M SD M SD 

Satysfakcja z życia 23,90 3,09 19,87 4,93    3,80* 

*p < 0,001 (jednostronnie). 

Jak ukazano powyżej – sportowcy pełnosprawni odznaczają się wyższą 

satysfakcją z życia w porównaniu z osobami pełnosprawnymi, które nie uprawiają 

sportu. 

  

4.4.  Podsumowanie wyników przeprowadzonych porównań 

 

Na zakończenie prezentowanych porównań spróbujmy dokonać ich 

podsumowania, przyglądając się przeciętnym wynikom otrzymanym przez wszystkie 

badane grupy. 

Z badań wynika, że pomiędzy poziomem satysfakcji z życia odczuwanej przez 

sportowców niepełnosprawnych i pełnosprawnych brak istotnych statystycznie różnic, 

natomiast dla sportowców niepełnosprawnych jest on wyższy niż dla osób 

niepełnosprawnych nieuprawiających sportu. Podobna relacja charakteryzuje wyniki 

osób pełnosprawnych, które nie uprawiają sportu i sportowców pełnosprawnych. 

Satysfakcja z życia tych ostatnich jest większa. 

 

5. Wnioski i dyskusja wyników 

 

Niepełnosprawni i pełnosprawni lekkoatleci ujawniają większą satysfakcję z życia 

niż osoby pełnosprawne i niepełnosprawne nieuprawiające sportu. Dąbrowska (1997) – 

wskazuje, że coraz częściej zawodnicy niepełnosprawni dostrzegają w sporcie takie 

same wartości jak zawodnicy pełnosprawni, do których oprócz oczywistych korzyści 

zdrowotnych, kulturalnych, psychicznych, jakie niesie uprawianie sportu, należą się 

również pewne gratyfikacje finansowe. Na skutek wieloletnich starań środowiska 
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sportowego osób niepełnosprawnych, zawodnicy wysokiej klasy otrzymują za swoje 

wyczyny też pewne nagrody pieniężne, które choć jednak nadal sporo mniejsze od 

gratyfikacji otrzymywanych przez sportowców pełnosprawnych, są jednak ważnym 

czynnikiem mobilizującym, przekładającym się także wymiernie na inne aspekty życia. 

Jak stwierdza Tomaszewski (1998), owy zarobek nadaje działalności sportowej cechy 

pracy zawodowej. To właśnie praca wymieniana jest przez badaczy, jako jedna z 

dziedzinowych jakości życia (Maciaszek, 1997; Skrzypek, 2001; za: Campbell, 1976). 

Wobec powyższego przyjęto założenie, iż zaangażowanie się sportowców w intensywne 

uprawianie sportu kwalifikowanego, jak i idące za tym sukcesy, przekładają się również 

na wysoki poziom satysfakcji z życia. Hipotezę tę, zgodnie z oczekiwaniami 

potwierdzono. Niezależnie od tego czy zawodnicy są pełnosprawni, czy też mają 

ograniczoną sprawność, odczuwany przez poziom satysfakcji z życia jest większy niż u 

osób nieuprawiających sportu. Jednocześnie nie potwierdzono hipotezy o wyższym 

poziomie zadowolenia z życia lekkoatletów niepełnosprawnych w stosunku do 

pełnosprawnych. Okazuje się, że obie te grupy są w podobnym stopniu zadowolone z 

własnego życia, co tylko sugeruje, iż aktywność i sukces sportowy to wyznaczniki 

generujące pozytywne odczucie satysfakcji z życia, natomiast czynnikiem tym wydaje się 

nie być pełna lub ograniczona sprawność. Wyniki te stanowią ważną wskazówkę ku 

mobilizacji zwłaszcza osób niepełnosprawnych w ową aktywność, bowiem wyrywa ona 

osoby te z marazmu, w którym żyją, ale też może przekładać się przecież na inne 

sukcesy życiowe. 
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Abstracts: 
 

A concept of human ecology according to John Paul II  - FR. dr Stanisław Jaromi  

A creative reading of blessed John Paul II’s teaching in the context of contemporary 

cultural and scientific challenges is still an important and inspiring task. We can 

courageously pose a question, what role could John Paul II’s message play in solving 

contemporary dilemmas? How could its meaning influence a creation of a new, integral 

leading idea in contemporary civilizational dilemmas? And how will they function in the 

contact with other great concepts of creating  a social order?  

 

A significance of natural law in our life -dr Elżbieta Wójcik  

A concept of „naturalness“ has a positive and amiable overtone for the majority of 

people, whereas a concept „natural law“ with reference to a man raises quite often a 

surprise or even reluctance and resistance. The reason for that is the fact that this 

concept is associated with a man’s dependence on nature which they treat as their 

possession and that for some people this concept is not clear. In the article the author 

discussed the rules of natural law as the bases of common values and menaces resulting 

from the negation of natural law.  

 

Ecology human procreation - dr Irena Grochowska, prof. UKSW Maria Ryś  

The first part of the thesis is a short reflection of Janina Filipczuk, known in the United 

States as a propagator of naprotechnology which she sent three months prior to her 

death with a request for propagating her last thoughts on a woman’s body and on 

ecology. The article refers to a large degree to the subject raised in this message but it 

mainly focuses on a woman, her physiology and the propagated attempts made on 

subjugating fertility. In the article the author proved that counteracting fertility based on 

hormonal treatment has far-reaching consequences in the biological and mental sphere 

of a woman and a man, and recently one may also observe its negative impact on the 

environment. In the article the author raises the subject of conscious activity of the 

society aimed at protecting environment but it simultaneously draws the attention to 

frequently neglected matters connected with the pollution of a woman’s body.  
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Ecological intuitions in Polish culture - dr Edyta Wolter  

Ecological intuitions are created by a rich symbolism of the legacy of Polish culture 

which evolved from the symbolism of sacrum through the symbolism of an affirmation 

of earthly life, of a glorification of pastoral life, the symbolism of a poetic expression of 

nature’s beauty – its therapeutic, patriotic and healing function. These intuitions 

constitute an ideal cultural legacy and a premise of ecological knowledge in the scientific 

sense which started to evolve since the 20th century. It should be stressed that 

individual historical transformations of people’s attitudes towards natural environment 

constitute the implication of the ethos of a general cultural tendency of a particular 

epoch. In this article the author used a chronological criterium and explained a 

developmental line (evolution) of intuitive ecological consciousness in Polish culture, in 

historical censorship since the Middle Ages till positivism – that is since the time when 

the concept of ecology began created and the knowledge in this field started to develop 

already not only in the intuitive form but was also based on scientific criteria.  

 

Natural methods of family planning vs conjugal passion - dr Weronika Juroszek  

The author of the present article has analysed natural methods of family planning in 

view of the passion between spouses. Natural methods, basing on the cyclical nature of a 

woman’s reproductiveness, use acting one of the rules of social impact – the 

inaccessibility. The main feature of this rule is that people have a tendency to perceive 

things hardly attainable as more valuable. In the article it has been underlined that the 

described dependence probably also refers to the perception of the attractiveness of 

sexual intercourse. In the so-called fertile phase sexual intercourse (in the case of 

spouses planning a conception of a baby) becomes inaccessible. In this respect, 

according to the theory of inaccessibility its value perhaps increases. Added to that, 

according to the theory of psychological resistance by J. Brehm, the loss of freedom of 

choice evokes the need of its regaining and it leads to a perception of a possibility of 

choice which was taken back and which is regarded as more attractive. Thus, a 

temporary sexual abstinence (and connected with it smaller accessibility to sexual 

intercourse) may lead to perceiving sexual intercourse as more attractive than if it were 

always attainable.  

 

Relationship between styles of attachment, intimacy, passion and engagement 

among a fiance and fiancee - dr Weronika Juroszek, Oktawia Haberla, Wioleta 

Kubeczko  

In the present essay the authors analysed and posed the questions if there exists a 

relationship between styles of attachment such as: safe, avoidable and apprehensive 

ambivalent on the one hand and the elements of love distinguished by Sternberg: 

passion, intimacy and engagement. The research became conducted among 58 married 

couples. The results showed that a safe style of attachment correlated positively with 
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passion, intimacy and engagement. An avoidable style correlates negatively with 

passion, intimacy and engagement. A significant connection between an apprehensive-

ambivalent style of attachment and the elements of love has not been established.  

 

Styles of upbringing in the family of the origin vs a sense of one’s own value in 

interpersonal relations and managing in difficult situations among young adults - 

Anna Zielińska, MA  

The problem of the present paper is an attempt to answer the question: is there a 

relationship between a style of upbringing in the family of the origin and a sense of one’s 

own value in interpersonal relations and managing in difficult situations among young 

adults. In the article the author described separate styles of upbringing, that is 

democratic, autocratic, liberal-affectionate and liberal-nonaffectional styles. 

Additionally, the author presented a sense of one’s own value in interpersonal relations 

and managing in difficult situations. A conducted research whose results have been 

presented in the article allows to come to the conclusion that a sense of one’s own value 

in interpersonal relations depends on the style of upbringing used by parents.  

 

Physical activity vs quality of life of people with limited fitness - Ewa Pieszak, MA  

Handicapped and fit athletes show a greater satisfaction from life than the handicapped 

and the fit who do not take up sport. The author refers to Dąbrowska who points out 

that more and more often handicapped contestants see in sport the same values as fit 

sportspeople who deserve, apart from obvious healthful, cultural and mental benefits 

which result from doing sport, some added financial bonuses. The author presents the 

results of the research indicating that the engagement of sportspeople in the intensive 

going in for qualified sport as well as resulting from this successes also translate into a 

high level of life satisfaction. Irrespective of whether the contestants are fit or whether 

they have a limited fitness their level of life satisfaction is higher than the level of life 

satisfaction felt by people who do not practise sport. At the same time a hypothesis of a 

higher level of life satisfaction among handicapped athletes in relation to the fit 

sportspeople has not been confirmed. 

 

 



ECOLOGIA HUMANA 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 151 

ZASADY PUBLIKACJI 
 

KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO 
WYCHODZI JAKO CZASOPISMO ON-LINE 
 
Redakcja przyjmuje artykuły zgodne z profilem czasopisma zawartym w Przesłaniu, 
odpowiadające tematyce danego numeru Kwartalnika. 
Każdorazowo temat kolejnego numeru jest ogłaszany na stronie Kwartalnika. 
 
Redakcja „Kwartalnika Naukowego Fides et Ratio” oczekuje od Autorów respektowania 

zasad rzetelności naukowej oraz jawności informacji o wszystkich podmiotach 
przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, 
finansowy etc.) oraz okoliczności towarzyszących. 
Oczekujemy także w przypadku publikacji przygotowanej przez kilku Autorów 
informacji dotyczącej wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z 
podaniem kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, jaki jest wkład poszczególnych 
autorów w przeprowadzenie badań, w obliczanie, analizy itd.). 
 
 
Prace wydrukowane i zapisane na nośniku należy przesyłać najpóźniej na miesiąc przed 

upływającym kwartałem na adres: 
Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio: 
ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14, pokój 1419 
01-938 Warszawa 
 
lub wydawcy Kwartalnika - Fundacji Fides et Ratio: 
ul. Franciszkańska 3/47 
00-233 Warszawa 
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1. Każdy artykuł przesłany do Kwartalnika podlega wstępnej ocenie Redaktora 

Naczelnego i Rady Redakcyjnej Kwartalnika. 
2. Po pozytywnym zaopiniowaniu następuje przekazanie publikacji do tzw. 

recenzentów zewnętrznych, będących ekspertami w zakresie danej problematyki. 
3. Recenzent dysponuje gotowym formularzem recenzji, na którym umieszcza 

swoje oceny i formułuje wniosek dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji 
lub jego odrzucenia; dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia innych 
wyjaśniających komentarzy do recenzowanej publikacji. 

4. Autorzy prac i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review 

proces”). 
5. Recenzje są przekazywane autorowi pracy, z prośbą o ustosunkowanie się do 

nich i poprawę tekstu zgodnie z zaleceniami. 
6. W przypadku negatywnych recenzji publikacja zostaje odrzucona. 
 

 
 

 
 
 

 


