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Projekt dla młodych „Małżeństwo i rodzina. Analiza SWOT dla
wahających się” jest dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina” na rok 2021.

Wstęp
Idealne nie istnieją. Rośnie odsetek tych rozpadających się. Jednocześnie spada liczba zawartych. Małżeństwo – podstawowa
komórka społeczna. Świadoma praw i obowiązków. Budująca
związek zgodny, szczęśliwy i trwały. Jak to dziś wygląda w Polsce, jak to wygląda w grupie osób żyjących na co dzień wartościami chrześcijańskimi? Czy wybór jest prosty?
Jak zbudować taką „komórkę społeczną”? Czy małżeństwo
może dać człowiekowi spełnienie? Jakie są alternatywy i jakie
ich skutki? Czy rola małżeństwa ma jeszcze dla społeczeństwa
jakieś znaczenie?
Każde małżeństwo to spacer po linie, często wspinaczka, ba,
czasem nawet upadek. Nieprawdą jest twierdzenie, że samo zawarcie związku małżeńskiego gwarantuje, że ci dwoje będą „żyli długo
i szczęśliwie”. Małżeństwo to ciężka praca, każdego dnia. To sztuka
kompromisu, nauka cierpliwości, umiejętność poświęcenia, dania
czegoś od siebie. Jednakże wszystkie małżeństwa, które podjęły to
wyzwanie i są szczęśliwe, twierdzą, że warto podjąć ten trud, ponieważ zyski są nieporównywalnie większe od poniesionych kosztów.
Razem z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej przeprowadziliśmy badania dla określonej grupy, w szczególności
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dla tych, dla których ważny jest także chrześcijański wymiar
małżeństwa, by dowiedzieć się, jak osoby o różnym stanie cywilnym definiują mocne i słabe strony małżeństwa, jakie widzą
dla niego szanse i zagrożenia.
Książka, którą Państwu przekazujemy, zawiera zarówno wyniki badań na szerszej grupie osób, jak również komentarze wynikające z doświadczenia osób żyjących w związkach małżeńskich oraz stanowiska ekspertów.
Wierzymy, że książka pomoże w odpowiedzi na pytanie jak
wygląda sytuacja małżeństw w Polsce, ale także pomoże osobom stojącym przed decyzją o małżeństwie i wahającym się
zdecydować, czy chcą wejść na drogę budowania tej podstawowej komórki społecznej. Możliwe, że dla niektórych małżonków
książka ta posłuży jako materiał do podsumowań związku, czasem poprawy a może utwierdzenia w przekonaniu, że małżeństwo jest największym sukcesem i spełnieniem ich życia.
Aneta Liberacka,
redaktor naczelna portalu Stacja7.pl,
prezes Fundacji Medialnej 7

Wstęp
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CZĘŚĆ I

z życia
wzięte

1.1

„Opowiedzże
tę historię Zuzia...”
Zuzanna i Michał Bukowscy są małżeństwem
od 2017 r. Rodzice Ignacego, twórcy kanału na
YouTube pt. “BÓGowscy”, w małżeństwie odnaleźli
prawdziwe szczęście i spełnienie. Michał jest raperem i prowadzącym program telewizyjny dla młodych pt. “Studio Raban”.

Czy mała Zuzia i mały Michał od zawsze myśleli o założeniu
rodziny? Czy od zdania do zdania pojawiała się taka myśl
o byciu żoną/mężem, rodzicem?
Zuzanna Bukowska: Tak, moim marzeniem od zawsze było
założenie rodziny. Zawsze się modliłam o dobrego męża
i wiedziałam, że Pan Bóg powołuje mnie właśnie do małżeństwa. A jako mała dziewczynka bawiłam się lalkami i już
wtedy tworzyłam swoją małą rodzinę. Gdy stałam się nastolatką, ta myśl cały czas we mnie była i już jak wiemy – pozostała.
Michał Bukowski: Mnie do pewnego czasu w ogóle małżeństwo nie kręciło. Kiedy odkrywałem Pana Boga, mając
19 lat – w mojej głowie pojawiła się myśl, żeby zostać franciszkaninem. Na szczęście mój plan się nie powiódł – dzięki
Bogu – a wtedy odkryłem, że Pan Bóg powołuje mnie do
bycia mężem. W tym czasie w moim sercu coraz częściej
wyobrażałem sobie siebie w małżeństwie, a kiedy patrzyłem
na dzieci myślałem, że kiedyś chciałbym też zostać ojcem.
A myślisz Zuziu, że ta myśl w Tobie kiełkowała od zawsze,
bo miałaś dobre wzorce i dlatego zawsze w rodzinie widziałaś
dobrą podstawę do budowania swojego życia? Czy po prostu
myślałaś, że w sumie fajnie byłoby mieć kogoś przy boku?
Zuzanna: Wydaje mi się, że to niekoniecznie zależy od
wzorców, a bardziej od tego jakimi jesteśmy osobami. Ra-
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zem z moim mężem śmiejemy się, że jesteśmy „społecznikami” w takim dobrym znaczeniu. A to oznacza, że kochamy otaczać się ludźmi, przebywać z nimi, rozmawiać. Ja nie
lubię być sama, potrzebuję drugiego człowieka. I myślę, że
to właśnie determinowało fakt, że chcę w przyszłości mieć
rodzinę.
Dobrze, w takim razie wiemy już, że każdy z was w pewnym
momencie doszedł do tego, że w przyszłości chce założyć rodzinę. Ale rodziny nie zakłada się samemu, zawsze potrzeba
do tego drugiej osoby. Jak to się u was zaczęło? Gdzie się poznaliście i w którym momencie przyszła myśl, że Zuzia to jest
„ta jedyna”, a Michał „ten jedyny”?
Michał: Opowiedzże tę historię Zuzia, ja już ją tyle razy
opowiadałem…
Zuzanna: No dobrze, w takim razie… Wyjechałam na studia do Krakowa, ale już wcześniej często bywałam w tym
mieście. Mój tata jest liderem uwielbienia i co jakiś czas był
tam zapraszany do prowadzenia takiego uwielbienia, które
nazywa się „Czas Ognia”.
Michał: Zresztą nawet do mojej wspólnoty…
Zuzanna: No właśnie, to była wspólnota Michała, ale jakimś dziwnym trafem Michał nigdy nie był obecny na tym
wydarzeniu.

Rozdział 1.1
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Michał: Bo wtedy miałem inną dziewczynę i wolałem siedzieć z nią.
Zuzanna: Dokładnie, więc ja się wtedy modliłam na uwielbieniu „Czas Ognia”, a Michał miał ogień gdzie indziej
(śmiech). Któregoś pięknego razu, gdy przeprowadziłam się
do Krakowa, dalej pojawiałam się na spotkaniach tej wspólnoty, ale odbywały się one w dwóch różnych miejscach:
Michał był w jednym, ja byłam w drugim – nie mieliśmy
szans się spotkać. W końcu pewnego dnia, trwały przygotowania do 18-lecia „Grupki” i wtedy pierwszy raz spotkałam
Michała, ale w ogóle go nie zapamiętałam, bo Michał mnie
wtedy perfidnie olał! Ja się mu przedstawiłam, zadałam mu
pytanie, a on zaczął się nad czymś zastanawiać, po czym nie
odpowiedział mi na moje pytanie i rozmawiał z kolegą obok.
Nasze następne spotkanie było już na samym osiemnastoleciu, kiedy Michał podszedł do mnie, zaczął coś gadać, po
czym ja w pewnym momencie wyskoczyłam z… „a w ogóle to Zuzia jestem!”. Na co Michał odpowiedział „yyy, ale
my się poznaliśmy!”. Wtedy zaliczyłam pierwszego „fail’a”,
a żeby było jeszcze śmieszniej, to 18-lecie wspólnoty odbywało się w salkach przy kościele, gdzie Michał dwa tygodnie
wcześniej był na Mszy świętej o dobrą żonę.
Michał: Ja się z tym wszystkim zgodzę, ale dodam, że wcale
nie olałem Zuzi! (śmiech) A Zuzia tak w ogóle to zaliczyła
nie jeden, ale dwa “fail’e”. Pierwszy to ten, o którym wspomniała, a drugi był wtedy, kiedy zapytałem ją „Na jakim
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jesteś poziomie edukacji?”. Moja obecna żona zamiast odpowiedzieć co studiuje (czego spodziewałem się po tym pytaniu), odpowiedziała: „a tak w ogóle to jestem protestantką”. A ja wtedy nie rozumiałem protestantów, bo nikt mnie
nie uczył, kim oni są. I tak się poznaliśmy. Potem poszliśmy
na kawę, opowiedzieliśmy sobie świadectwa swojego życia.
Modliliśmy się nieustannie przez około tydzień, by Pan Bóg
powiedział nam, czy to jest ta droga, którą powinniśmy iść.
Odpowiedział, że to jest dokładnie to, idźcie, radujcie się!
Zuzanna: Tak! Ja któregoś pięknego dnia będąc na imprezie, zadzwoniłam do Michała. Wtedy powiedziałam mu, że
ja nie lubię takiego gadania, że żeby z kimś być, trzeba się
najpierw kilka lat przyjaźnić, ja chcę konkretów! On powiedział „tak, tak, zgadzam się z tym”. A ja się już wtedy wkurzyłam i zapytałam: „No to kiedy mnie pocałujesz?!”. I tak to
u nas wyglądało.
Wspomnieliście, że już na początku pojawiły się u was pierwsze różnice poglądów. Zuzia – protestantka, Michał – katolik. I od razu udało wam się przepracować te rozbieżności.
To sprawiło, że ominęliście wiele kłótni już na starcie, ale czy
później pojawiały się u was jakieś konflikty właśnie na tle
światopoglądowym, czy takich zwykłych różnic?
Zuzanna: Polecamy wszystkim „przegadanie” takich różnic
już na początku.

Rozdział 1.1
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Dlaczego?
Zuzanna: Przede wszystkim dlatego, że gdybyśmy się spotykali w takim „slow motion”, czyli pomalutku się spotykali,
przyjaźnili, chodzili na kawy – przywiązalibyśmy się do siebie. A gdyby już na etapie związku okazałoby się, że są jakieś
różnice nie do przeskoczenia między nami, to bardzo byśmy
się poranili.
Michał: Nasi znajomi, którzy prowadzą kursy przedmałżeńskie opowiadali nam, że nieraz spotykali pary, które po 2-3
zajęciach się rozstawały, zawieszali ślub. Bo okazywało się,
że oni właściwie się nie znają.
Zuzanna: Ludzie po prostu ze sobą nie rozmawiają, nie
mówią sobie o konkretach. Tam padało bardzo wiele pytań
z różnych dziedzin i wtedy okazywało się, że w kluczowych
dla siebie kwestiach oni nie są w stanie się dogadać.
Myślicie, że u was wyszło to naturalnie, bo jesteście otwarci, czy
może macie jakieś sposoby, by nauczyć się tego na co dzień?
Michał i Zuzanna: Tak, tak, zdecydowanie nam było z tego
powodu łatwiej!
Michał: Są ludzie, którzy nie lubią rozmawiać, którym trudno mówić o emocjach, uczuciach, albo po prostu – nie widzą takiej konieczności.
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Zuzanna: Albo boją się rozmawiać… Albo czy dana osoba
mnie nie zostawi, jeśli jej powiem, co myślę. Przez to, że my
przeszliśmy sporo przed naszym związkiem, wiedzieliśmy,
że nie chcemy pakować się w relację bez przyszłości. Dlatego
od razu wyłożyliśmy kawę na ławę.
Przepracowaliście sobie na początku wszystkie kwestie różnic, a w waszych głowach zaczęły pojawiać się myśli, że ta
relacja faktycznie jest przyszłościowa. Pozostańmy na etapie
waszego związku przed narzeczeństwem. Jak wyglądały wasze pierwsze konflikty, czy wy się w ogóle kłóciliście?
Michał: Ja nie pamiętam żadnych większych kłótni, żebyśmy faktycznie się o coś bardzo spierali. Pamiętam jakieś
emocjonalne wyskoki.
Zuzanna: Te konflikty były bardziej na podłożu różnic kobieta – mężczyzna. Kłótnie zależą też od osobowości. Ja
jestem spokojna do czasu, ale gdy ktoś przekroczy pewną
granicę, to naprawdę rzucam talerzami. Były jakieś spięcia,
ale na samym początku wypracowaliśmy sobie schemat postępowania w razie kłótni. Siadaliśmy i mówiliśmy sobie:
„Słuchaj, powiedziałeś to i to, zabolało mnie to i to, zrozumiałam to tak i tak”.
Michał: Tak, to prawda, jednak żeby móc w taki sposób rozwiązywać kłótnie, potrzeba jakiegoś doświadczenia w relacjach, które mówi, jak funkcjonuje i reaguje drugi człowiek.

Rozdział 1.1
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Jak funkcjonuje kobieta – tu są emocje, a jak funkcjonuje
mężczyzna – tu też są emocje w połączeniu z racjonalnym
myśleniem. Wtedy można nauczyć się takich prostych rzeczy, że kiedy kobieta się denerwuje, to nie gadam z nią od
razu, tylko czekam chwilę, żeby ochłonęła. Ja mam tak, że
jak mnie Zuzia wkurzy, to cały dzień potrafię chodzić z tematem, a Zuzia potrzebuje chwili na przetrawienie i potem
idzie dalej.
Zuzanna: Na kursie małżeńskim Alpha poznaliśmy taką
teorię, że w związku są nosorożce i jeże. Michał jest jeżem,
który się chowa i wystawia kolce i mówi nie dotykaj mnie
przez najbliższe 24 godziny. A ja jestem nosorożcem, który biega i rozbija ściany. I to mnie uspokaja, a potem mogę
wrócić do swoich zadań.
A pamiętacie jakiś mega kryzysowy moment dla waszej relacji?
Zuzanna: Nie, ale to dlatego, że my jesteśmy naprawdę bardzo otwarci i zgraliśmy charaktery. Mam koleżankę, która
jest bardzo wybuchowa i zupełnie inaczej patrzy na takie
rzeczy i wiem, że ona by z takim Michałem Bukowskim nie
wytrzymała i odwrotnie. Ja nie jestem uparta aż tak i chcę
zawsze się dogadać, Michał ma podobnie.
Czyli Pan Bóg was dobrze dopasował, co?
Zuzanna i Michał: Zdecydowanie, idealnie nas dopasował!
Wiedział, co robi.
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To niesamowite, jaki Pan Bóg ma dla każdego plan! No dobrze, zatem temat związku mamy zaliczony na 5 z plusem!
Kolejnym etapem waszej relacji była decyzja o ślubie. Przyznajcie się, kto o nim pierwszy pomyślał?
Zuzanna: Oczywiście Zuzanna Bukowska! (śmiech) A tak
naprawdę to… moja mama! Ale to jest dłuższa historia,
może Michał ją opowie?
Michał: To było tak, że my cieszyliśmy się sobą w tamtym czasie, a o ślubie pierwsza pomyślała… mama Zuzi. Mówiła: „Zuzia cię tak bardzo kocha, ty kochasz ją, może być coś tego…”.
Zuzanna: Najśmieszniejsza była sytuacja, kiedy przyjechaliśmy do moich rodziców i moja mama na ucho do Michała
powiedziała: „Michał, ona jest już gotowa, no zobacz”. To
był dramat! (śmiech)
Michał: Fakt, Zuzi mama była bardziej podjarana tematem
ślubu i małżeństwa, niż sama Zuzia. Ale uważam, że nie miało
to kluczowego wpływu na moją decyzję. Było tylko czasami
niekomfortowo, bo to jest takie, no wiesz… To było coś, co
teoretycznie powinno być między tobą, a drugą osobą.
Zuzanna: A kochanie, kiedy ty zacząłeś w ogóle myśleć tak
poważnie o ślubie? Bo w sumie, to nie wiem…

Rozdział 1.1
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Michał: A kiedy ty zaczęłaś?
Zuzanna: No ja wtedy, kiedy zaczęłam ci coś przebąkiwać
na ten temat.
Michał: A widzisz, no bo ty przebąkiwałaś druga po mamie,
że byś chciała ślub (śmiech). Natomiast ja sobie rozważałem to sam w swoim sercu i wyczułem dobry moment. To
jest jednak to, co zawsze mówię – mi proces podejmowania
decyzji o ślubie przyspieszyło to, w jakiej znajdowałem się
sytuacji. Podobnie, jak Zuzia. Oboje byliśmy na studiach,
mieszkaliśmy bez rodziców, byliśmy zdani sami na siebie,
musieliśmy sobie radzić. Po dwóch latach byłem w momencie, kiedy zrozumiałem, że jestem w stanie w stu procentach
zadbać o siebie sam. A skoro jestem w stanie sam o siebie zadbać, to wiedziałem, że będę mógł zadbać też o drugą osobę.
Dlatego mieliśmy łatwiej niż na przykład moi znajomi, którzy do tej pory mieszkają z rodzicami i zawsze mają z tyłu
głowy, że mogą wrócić do domu, gdzie mają ciepły obiad
i czeka na nich mama czy tata.
Zuzanna: Mieliśmy ostatnio taką rozmowę z Michałem, że
osoby, które wcześniej nauczą się samodzielności, poznają
siebie samych w samotności, są dojrzalsze, żeby zacząć związek. Dla mnie nie ma czegoś takiego, że ktoś za szybko lub za
późno bierze ślub. Najważniejsze, by najpierw poznać siebie
samego, by móc budować relację z kimś innym.
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Najważniejsze,

by najpierw poznać

siebie samego,

by móc budować
relację z kimś innym.

Michał: Nagle się okazuje, że przychodzi gość, który nie
potrafi zrobić podstawowych czynności domowych, że nie
potrafi sam o siebie zadbać.
Dziś często spotykamy się z określeniem, że trzeba pomieszkać razem, żeby zobaczyć jak nam będzie, żeby się sprawdzić.
A tak naprawdę chodzi o to, żeby poznać przede wszystkim
samych siebie, prawda?
Michał: Oczywiście! Jak mamy sprawdzać, jak nam się żyje
z kimś, jeśli nie umiemy żyć sami ze sobą? Mam wielu znajomych, którzy mieszkali z rodzicami i pobrali się w wieku
28-29 lat. Mają przed sobą 30-stkę i są pół roku po ślubie, bo
późno weszli w dorosłość.
A nie pojawiła wam się nigdy taka myśl, że zmarnujecie młodość? Wiecie, mieliście te 21 lat – imprezy, studia, marzenia…
Michał: Mieliśmy 21 lat, Zuzia chodziła na imprezy, ja chodziłem na imprezy…
Zuzanna: Ważne jest to, że oboje z Michałem mieliśmy dość
burzliwą przeszłość – oboje dużo przeszliśmy. I z perspektywy czasu wiedzieliśmy, że wolimy być w małżeństwie, bo to
jest dla nas lepsze, będziemy szczęśliwsi razem. Zawsze, gdy
mówię o sobie jako o żonie, to zwracam uwagę, że moje życie właściwie zaczęło się od wyjścia za mąż. To jest dopiero
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moje życie. Dla mnie imprezy nie mają takiej wartości. To,
co dzieje się w mojej rodzinie ma największą wartość.
Michał: Bo imprezy generalnie nie mają większej wartości.
Ale wiesz, faceci mają trochę inaczej. Myślą, że jeśli się ożenią to wejdą pod pantofel i ich życie towarzyskie skończy
się od pojawienia się obrączki na palcu. I wtedy rzeczywiście faceci w takiej perspektywie mogą myśleć, że coś tracą.
A to jest nieprawda! Facet zyskuje! Jeśli relacja jest zdrowa,
to jesteśmy w stanie wszystko sobie poukładać. Kiedy Zuzia
mówi, że idzie się napić z koleżankami – OKEJ! Ale to działa
też w drugą stronę. Jeśli ja idę pograć w piłkę z kolegami – to
też jest okej! Nie ma ograniczenia. Choć odkąd pojawił się
Ignacy, temat jest bardziej złożony. Teraz bardziej logistycznie musimy to rozpracowywać, ale dla chcącego nic trudnego. Ja nie poczułem, że coś straciłem.
Zuzanna: Absolutnie, wręcz przeciwnie! Mam wrażenie, że
w małżeństwie daliśmy sobie taką przestrzeń, że jeszcze bardziej się rozwinęliśmy – na przykład zawodowo. Dostawaliśmy od siebie ogrom wsparcia, dzięki czemu Michał rozwinął się muzycznie, a także w pracy w telewizji, a ja wokalnie.
Powrócę na chwilę do tematu decyzji. Czy Ty, Michał, gdy
myślałeś o oświadczynach, o ślubie, miałeś jakiś schemat
analizy? Myślę o tym, czy rozważałeś mocne, słabe strony
małżeństwa, szanse, zagrożenia? Czy raczej przyszło ci to
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naturalnie – byłeś pewny na sto procent i po prostu zaufałeś
swojemu sumieniu?
Michał: Szczerze? Nie pamiętam, żebym miał takie rozkminy – co będę miał, będąc w małżeństwie, itd. Ja byłem na
tyle pewny Zuzi, że miałem nadzieję, że będziemy się razem
wspierać, że będziemy razem mieszkać, razem przeżywać
każdy dzień i to była dla mnie najważniejsza motywacja do
oświadczyn.
Zuzanna: Ale… Przecież przed wejściem do sklepu jubilerskiego Michał zatrzymał się i pomodlił się. Pytałeś wtedy
Pana Boga, czy to na pewno dobra decyzja. Pamiętasz?
Michał: Tak, tak – dokładnie tak było! Wtedy rozwiały się
wszelkie wątpliwości.
Podczas naszej rozmowy padło, że Zuzia (razem z mamą)
myślała o ślubie od dłuższego czasu. A Ty Zuziu, dawałaś Michałowi jakoś do zrozumienia, że czujesz, że to już ten moment na oświadczyny? Podchodziłaś Michała na swój sposób,
prosto z mostu mówiłaś o swoich przekonaniach, czy w inny
sposób komunikowałaś, że jesteś już gotowa?
Michał: Zuzia właściwie prosto z mostu mówiła o ślubie:
„Kiedy mi się oświadczysz?”.
Zuzanna: Nie, Michał, nie mówiłam tak.
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Michał: No ale mówiłaś tak: „Kochanie, pomyśl sobie, jak
byłoby fajnie, gdybym była twoją żonką. Mieszkalibyśmy razem, spędzalibyśmy razem całe dnie, byłoby super, co?”. Pokazywała mi małżeństwo w taki bardzo pozytywny sposób.
Zuzanna: To było zestawienie przyszłości w takich dobrych
kolorach, żeby zachęcić, a nie zniechęcić.
Michał: Oszukałaś mnie (śmiech).
Zuzanna: No oczywiście, zwiodłam cię.
Michał: Dałem się nabrać.
Zuzanna: A tak na poważnie, to nie mam jakichś magicznych sposobów na to, że teraz podświadomie wnikam
w twój umysł. Nie, siadamy i rozmawiamy o swoich potrzebach, marzeniach. Kluczem jest rozmowa – komunikacja!
Okej, czyli tak to u was było. Komunikacja, rozmowa – polecacie takie proste sygnały?
Zuzanna: Dokładnie tak!
Michał: Pamiętajcie też, drodzy faceci, żeby nie marnować
czasu, jeśli nie jesteście kogoś pewni. Trzeba zastanowić
się jeszcze czym właściwie jest związek, po co jest związek,
z jakim pragnieniem się w niego wchodzi. Ja wchodziłem
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w relację z Zuzią nie z przeświadczeniem, żeby sobie pożyć
i zobaczyć jak będzie, ale dlatego, że chciałem, żeby kiedyś
została moją żoną. I albo tak będzie, albo tak nie będzie.
Mam znajomych, którzy chodzą ze sobą po 10 lat i nie idą za
tym żadne decyzje. To po co oni są razem? Jeśli żyję z kimś,
chodzimy razem, poznajemy się, poznajemy rodzinę – to
szybko się przekonuję, czy to jest osoba dla mnie. Jeżeli się
kochamy, budujemy pomału wspólną przyszłość, to na co
czekać? My wzięliśmy ślub po 2 latach i uważam, że to był
wystarczający czas, żeby poznać Zuzię i być jej pewnym.
Podziwiam waszą łatwość tej decyzji, że czuliście, że jesteście
gotowi na ten krok. Teraz często się słyszy, że ludzie nie są gotowi na małżeństwo: bo nie skończyłem studiów, bo ślub jest
drogi, bo rodzice nie chcą, bo jeszcze trochę musimy się poznać – takich powodów można by wymieniać całe mnóstwo.
Gdzie znaleźć taką siłę, by odpowiedzieć sobie na pytanie:
“czy jestem gotowy”? Gdzie znaleźć odwagę, by wziąć odpowiedzialność za swój związek?
Zuzanna: Uważam, że kluczem w tym przypadku jest brak
zaufania Panu Bogu. Mówisz, że ufasz Panu Bogu, a boisz się,
że zabraknie ci pieniędzy na ślub, czy na życie? Przecież Bóg
jest właścicielem wszelkich pieniędzy, wszelkich sytuacji. Dla
mnie to jest kluczowe. Bóg czynił większe cuda! Co to jest dla
Niego za problem, by znaleźć dodatkowe 10 tys. na wesele?
Dla kogoś to może być abstrakcja, a dla mnie to jest normalne.
Uważam, że jeżeli kogoś do ślubu zniechęcają argumenty typu:
a gdzie będziemy mieszkać, za co będziemy żyć, co będziemy robić. To ja bym powiedziała: zastanów się, jaką masz relację z Bo24
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Jeżeli się kochamy,
budujemy pomału

wspólną
przyszłość,
to na co czekać?

giem i czy aby na pewno przegadałeś z Nim, jaki On ma na
ciebie plan…
Michał: Zuzia powiedziała to bardzo surowo i oczywiście
zgadzam się z tym. Ale staram się patrzeć też na kogoś, kto
nie ma relacji z Panem Bogiem. Nie chcę, żeby ktoś taki pomyślał, że jesteśmy odklejeni od rzeczywistości. Tak nie jest
ale jeśli jestem pewien, muszę wziąć za tę relację odpowiedzialność. Te wszystkie kroki takie jak: ślub, ciąża, poród,
trudne sytuacje – to naturalny przebieg związku. Ale jeśli
w moim sercu jest ta decyzja, że kocham drugą osobę i chcę
z nią być, to nie ma innej drogi! Czego się obawiać? Ludzie
nie wchodzą w małżeństwo z różnych powodów – troska
o pieniądze, o ślub, wesele, mieszkanie… Często pojawia się
też argument, że żeby wchodzić w związek małżeński, trzeba
skończyć studia. A czy my nie możemy być małżeństwem
na studiach, na magisterce? Co się wtedy zmieni? Jeśli mam
dobrą relację ze sobą samym, z drugą osobą, jestem świadomy, dojrzały – na co czekać?
Michał, podjąłeś decyzję o oświadczynach, kupiłeś pierścionek i – jak wiemy – Zuzia powiedziała „tak”. Czy masz jakieś
rady dla potencjalnych kandydatów na przyszłych mężów –
jak się oświadczyć? A Zuzia, jakbyś miała jakieś „tipy” jak
ewentualnie tego nie robić, to też daj znać! (śmiech)
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Michał: Zuzia na pewno powie, że to zależy od pary.
Zuzanna: Tak, to się zgadza! Ja na przykład od razu Michałowi powiedziałam, że jeżeli będzie miał plany, to chciałabym żebyśmy tego dnia byli sami i chciałabym być zaskoczona. Dostał takie wskazówki. A są kobiety, które wolałyby
oświadczyny…
Michał: …na Stadionie Narodowym na przykład! Swoją
drogą ja myślałem, że oświadczyny na Stadionie Narodowym to spoko opcja.
Zuzanna: Oj, nie… Ja bym się wkurzyła, bo dla mnie
oświadczyny to bardzo intymny moment. Michał zrobił to
fantastycznie, przyjął moje uwagi. Ale to dzięki temu, że
jasno mówiłam mu, o czym marzę. Drogie Panie, komunikacja! Jeżeli wiecie, że coś jest na rzeczy, możecie dawać
do zrozumienia, jak to sobie wyobrażacie, byle nie narzucać też całej koncepcji i dać mu działać. Możecie zrobić to
w taki subtelny sposób. Na przykład: „ktoś oświadczył się
na Stadionie Narodowym, ale słaby sposób, ja to bym tak
nie chciała”. I to już jest dla faceta jakaś wskazówka, że nie
chciałybyście oświadczyn w miejscu publicznym.
Michał, zrozumiałbyś taką sugestię? Wyłapałbyś to?
Michał: Myślę, że tak. Ale też wiem, że nie każdy by to wyłapał.
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Zuzanna: Każda kobieta sama najlepiej zna swojego faceta
i niech powie mu to w taki sposób, żeby zrozumiał.
Michał: A jak nie wie, to znaczy, że trzeba jeszcze trochę pochodzić, żeby się dotrzeć i żeby się dowiedziała.
Zuzanna: Dokładnie.
Michał: A jeśli chodzi o faceta to… Zapracuj ciężko, uzbieraj
kasę na pierścionek, zobacz, jak to jest wydać pierwsze tysiące
złotych nie na siebie. I zrób to! Uklęknij, powiedz, jak bardzo ją
kochasz i zapytaj, czy zechce zostać twoją żoną.
Zuzanna: Tylko pamiętaj, że to jest inwestycja na całe życie.
Michał: Tak, dokładnie, to inwestycja na całe życie!
Ta inwestycja w przyszłość – jak u Was ona wyglądała? Michał, jak oświadczyłeś się Zuzi?
Michał: Ja wiedziałem, że muszę zrobić wszystko, żeby Zuzinkę zaskoczyć. Ona była taka, że…
Zuzanna: Już pilnie oczekiwała…
Michał: Wyrażała w dość oczywisty sposób swoje zamiary,
swoje marzenia, więc kombinowałem po studencku roman-
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tyczny weekend. Wtedy nie miałem zbyt wielu pieniędzy.
Dojechaliśmy do Brzeska, do takiego dworku. I tam była kolacja, jacuzzi, a potem wziąłem Zuzię na pobliskie wzgórze.
Zuzanna: Tak, to było tak piękne. Na tym wzgórzu o tej porze było tak totalnie ciemno, pusto…
Michał: …wietrznie…
Zuzanna: Wtedy Michał się zatrzymał, puścił piosenkę z filmu “Zaplątani”, którą bardzo lubię. Wysiadł z auta, a ja już
byłam sparaliżowana i myślałam, co to będzie. I tutaj jest
pewien moment, który Michał bardzo lubi opowiadać…
Michał: No tak, bo chciałem Zuzi zrobić taką niespodziankę – odegrać scenę z filmu “Zaplątani”, gdy główni bohaterowie są na łódce, a na niebie unosi się mnóstwo lampionów. Chciałem to odtworzyć, ale lampiony były drogie
i kupiłem tylko dwa (śmiech). Odpaliłem tę piosenkę, widziałem w Zuzi oczach, że jest zafascynowana, wszedłem do
samochodu, bo chciałem wyjąć te lampiony, a wtedy jakaś
szmatka wypadła mi z Peugeota i żeby ją podnieść – musiałem uklęknąć. Uklęknąłem, a ona nagle wyszła z samochodu. Popatrzyła się na mnie, a ja wiedziałem, że muszę
zrobić wszystko, żeby ją odwieść od tego pomysłu, że będę
się oświadczać. Dlatego powiedziałem: “No co, szmatka mi
spadła?!”. Wyjąłem te lampiony. Zanim odpaliłem, minęło
kolejne 5 minut, zanim ten lampion wzbił się do góry, kolejne 5 minut…
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Zuzanna: My się śmiejemy, że w bajkach to wszystko totalnie mega wygląda, a rzeczywistość jest taka, że lampion
wzbił się, opadł, a potem przeturlał się 10 razy po ziemi i to
był koniec!
Michał: Tak, dlatego drugiego lampionu nawet nie odpalałem.
Trochę pobujaliśmy się na tym wzgórzu w rytm muzyki…
Zuzanna: Ja już patrzę w jego oczy, przytulamy się, myślę
sobie, że to już jest ten moment, zaraz się to wydarzy, jest
idealnie. A wtedy Michał co?
Michał: Powiedziałem: “No to co… Gramy w bilardzika?”
Zuzanna: No i pojechaliśmy zagrać w billard! Ja byłam już
tak wkurzona, załamana, łzy na końcu oka – dramat!
Michał: Ograłem ją w tego billarda, poszedłem do pokoju
i wtedy już wiedziałem, że jestem panem tej sytuacji. Zrobiliśmy sobie po drinku, Zuzia była zdenerwowana i siedziała obrażona. Zacząłem ją dopytywać o życie, o plany na przyszłość,
ale już była na mnie na tyle zła, że nie chciało jej się ze mną gadać. Puściłem jej potem teledysk do utworu “Jesus is my love”,
który razem kręciliśmy i w którym razem występowaliśmy.
Ostatnim ujęciem tego filmu było to, gdzie ja uklęknąłem.
Zuzanna: Ważnym punktem tych oświadczyn był fakt, kiedy ja byłam taka zła i obrażona, a Michał powiedział mi,
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że ma dla mnie niespodziankę. Zaczął włączać teledysk, a ja
wtedy widziałam, że on jest bardzo wzruszony, zaczyna płakać. Mówiłam mu wtedy “Misiu, nie płacz, na pewno dobrze
wyszło”. Ja myślałam, że on się zestresował z tego tytułu, że
teledysk wyszedł nie tak dobrze, jak zakładaliśmy. Gdy oglądaliśmy ten filmik, widziałam, że wyszedł genialnie, a na
końcu był jego monolog o naszej miłości. I na końcu powiedział “kochanie, mam pytanie”. Wtedy uklęknął i zadał mi to
najważniejsze pytanie, czy zostanę jego żoną.
Czyli generalnie pomimo perturbacji i frustracji (śmiech),
to było naprawdę niesamowite doświadczenie, pełne wrażeń
i niezapomnianych emocji?
Zuzanna: Dokładnie tak! Naprawdę Michał spełnił moje
wszystkie marzenia.
Michał: Tak, te oświadczyny były takie nasze. Dla tych chwil,
dla tych emocji i dla tego szczęścia naprawdę warto było!
No dobrze, przeżyliście niesamowite chwile. Rodzice Zuzi –
jak wiemy – oczekiwali tego momentu. A jak, Michał, Twoi rodzice zareagowali na oświadczyny, co mówili wasi przyjaciele?
Wspierali Was, czy raczej ostrożnie podchodzili do sprawy?
Michał: Moi rodzice byli ostrożni, ale to dla mojego dobra.
Wiedzieli doskonale, że to jest decyzja na całe życie i wydaje
mi się, że zastanawiali się, czy jestem już na tyle dojrzały,
żeby założyć rodzinę.
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Zuzanna: Martwili się pewnie, czy nie jesteśmy jednak trochę za młodzi…
Michał: Dokładnie tak, a nasi znajomi…
Zuzanna: …bardzo się ucieszyli! Byliśmy we wspólnocie, a to był czas, gdzie nasi przyjaciele właściwie jeden za
drugim się zaręczali, czy brali ślub. Tam zawsze była mowa
o tradycyjnym modelu rodziny, o czystości, a my wiedzieliśmy, że chcemy iść tą drogą. Tam było normalne, że gdy
masz dwadzieścia lat, zaręczasz się i idziecie dalej.
A co sądzicie o współczesnym podejściu do decyzji o ślubie,
o zaręczynach? Dziś mówi się, że bierzemy ślub tylko jako formalność – bo na przykład chcemy wziąć kredyt. Zdarza się też
podejście, że traktujemy ślub jako fajne wydarzenie, żeby spotkała się cała rodzina, jako event. A najczęściej zdarza się, że do
ślubu podchodzi się bardzo ostrożnie, bo za weselem idą ogromne pieniądze i coraz mniej par decyduje się na ten krok…
Zuzanna: Tak, to prawda, ja mam wrażenie, że właśnie ludzie
raczej stronią od decyzji o ślubie. Zdarzają się też takie szybkie,
nieprzemyślane rozstrzygnięcia o małżeństwie, ale mam wrażenie, że to wynika z zakochania, nie z miłości. Ci ludzie biorą
ślub, bo w ich sercach tak wiele jest emocji, wszystko robią pod
ich wpływem i zapominają, że to jest wybór na całe życie. Mówię przed ołtarzem „tak” na dobre i na złe – na zawsze.
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Michał: Dokładnie, my spotykamy się z takim podejściem
„po co mamy brać ślub, skoro mieszkamy razem tyle lat, to co
się zmieni? Szkoda tylko pieniędzy na wesele”.
A jak to było u was? Jak wyglądały przygotowania do waszego ślubu?
Zuzanna: A jeśli chodzi o nas… Ja o ślubie marzyłam od zawsze, ale dla nas wyzwaniem podczas naszego ślubu było to,
że musieliśmy pogodzić dwie wizje ceremonii – protestanckiej i katolickiej. Było i uwielbienie i Msza święta. Daliśmy
całej naszej rodzinie, przyjaciołom, świadectwo miłości! Tak
sobie myślę, że najważniejsze, by w sercu rozeznać, czy faktycznie jestem pewna, pewny osoby, z którą chcę wziąć ślub.
Jeśli tak – to nie ma na co czekać – po ślubie jest tylko lepiej!
Michał: Przygotowania do ślubu i wesela wspominam bardzo dobrze. Miałem obawy, że będzie trudniej organizacyjnie, a jednak nie było tak źle, jak przypuszczałem.
Zuzanna: Chociaż spotkaliśmy się z nieprzyjemnościami ze
względu na naszą religijną różnorodność, ale zależało nam,
by ten dzień był dla nas wyjątkowy, byśmy mogli już wziąć
ślub i stać się rodziną.
Michał: Generalnie naprawdę nie było tak strasznie, przygotowania ogarnęliśmy w miarę szybko. Zawiedliśmy się w paru
kwestiach, ale daliśmy radę! Największe wsparcie na etapie
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szykowania się do ślubu mieliśmy przede wszystkim w całej
naszej rodzinie, która na każdym kroku służyła pomocą i dobrym słowem. Wsparcie znaleźliśmy także w naszej wspólnocie, wśród naszych przyjaciół. Warto otaczać się ludźmi, na
których wiesz, że możesz polegać w każdej chwili.
A jak wspominacie dzień waszego ślubu?
Michał: To był szał! Ja najbardziej zapamiętałem moment,
w którym podczas Mszy świętej był znak pokoju. Protestanci i katolicy – wszyscy w tamtej chwili podawali sobie dłonie. Każdy z kościoła wyszedł bardzo umocniony. A wesele
było tak naprawdę przedłużeniem tamtych emocji – impreza była doskonała!
Zuzanna: Dla mnie ślub to niezwykłe świadectwo i cud.
W naszym przypadku odczuwaliśmy to tym bardziej, że –
tak, jak wspomniał Michał – katolicy i protestanci przekazali sobie znak pokoju. Pamiętam taki najbardziej wzruszający
moment, kiedy tuż przed przysięgą małżeńską, śpiewaliśmy
pieśń do Ducha Świętego. Wtedy nasi przyjaciele okrążyli
nas i wspólnie śpiewaliśmy “Wzywam Cię, Duchu przyjdź”.
A co zmieniło się po ślubie w waszym związku?
Michał: Przede wszystkim my wstrzymaliśmy się z Zuzią
z mieszkaniem ze sobą przed ślubem i żyliśmy w czystości,
więc dla nas przede wszystkim zmieniło się to, że zamieszkaliśmy razem!
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Po prostu
- lubię być żoną!

Zuzanna: Ja na to bardzo czekałam tym bardziej, że jestem
takim „przylepem” (śmiech). A tak naprawdę, to całe moje
życie się zmieniło. Zawsze powtarzam, że w moim życiu
były dwa punkty zwrotne – gdy wybrałam Pana Jezusa oraz,
gdy wyszłam za mojego męża. Wtedy moje życie zaczęło się
po raz drugi. Spełniam się w tym, że wyprasuję mojemu mężowi koszulę, że zrobię mu obiad. Bardzo to kocham i się
w tym totalnie odnajduję. Wiele jest dziś kobiet, które mnie
nie zrozumieją, bo mają inne priorytety. Ale ja właśnie taką
drogę wybrałam i jestem w niej absolutnie szczęśliwa. Po
prostu – lubię być żoną!
Michał: Gdy byłem młodszy i wychodziłem z domu, mama
pytała mnie, kiedy wrócę. Teraz pyta żona (śmiech). Dla
mnie niesamowitym plusem jest to, że kończę pracę i nie
muszę jechać na drugi koniec miasta, by spotkać się z Zuzią. Wracam do domu – jest żonka, która na mnie czeka,
czy odwrotnie. Mieszkamy razem, żyjemy razem, dzielimy
wszystko wspólnie, wspieramy się.
To piękne, co mówicie. Przez chwilę byliście sami w małżeństwie. Była tylko Zuzia i Michał. A teraz każdy wasz dzień
ubogaca mały Ignaś. Co się zmieniło, odkąd “Żynżus” – bo
tak na niego mówicie – pojawił się w waszym życiu, a z duetu
powstało trio?
Michał: Właściwie to mamy nawet kwartet! Przecież jest
jeszcze nasz pies, Pumba! (śmiech)
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Zuzanna: To prawda! To było ogromne wyzwanie. Przede
wszystkim zmieniają się priorytety. I nagle nie możemy dłużej spać, czy spędzać ze sobą przytuleni każdej chwili. Jest
dziecko, którym trzeba się zająć. Michał zawsze opowiada tę
historię, że kiedy dowiedział się o tym, że będzie ojcem, jechał na rekolekcje. Wtedy modlił się całą drogę i przeżywał,
jak poradzi sobie w roli ojca. Odkąd jestem mamą o wiele bardziej rozumiem to, co Pan Jezus zrobił dla mnie, co
Pan Bóg zrobił dla mnie, że oddał swojego Syna. Teraz rozumiem tę miłość, którą mam do dziecka i nie wyobrażam
sobie, żeby oddać swoje dziecko za ludzi, którzy mnie nienawidzą, bo Pan Jezus umarł za wszystkich. Jednak w rodzicielstwie bywają bardzo trudne momenty. Teraz np. jesteśmy
totalnie wykończeni…
Michał: Bo jesteśmy w Warszawie i jesteśmy sami z młodym.
Zuzanna: Tak, to jest trudne, ale współpracą da się wszystko
rozwiązać. I tu warto powiedzieć, że najpiękniejsze, co mogę
otrzymać od swoich przyjaciół, znajomych, czy rodziny – to
czas spędzony z moim dzieckiem. Nie żadne zabawki, ale
chwila odpoczynku, chwila samotności.
Zatem zachęcamy wszystkich do wsparcia młodych rodziców!
Zuzanna: Tak, to bardzo ważne. A wracając do tematu
zmian… Życie owszem, wywraca się o 180 stopni, jest dużo
ciężkich chwil…
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Michał: …ale ja uważam, że jeżeli samemu jest się ogarniętym człowiekiem, to dziecko nie jest wyzwaniem nie do
przejścia.
Zuzanna: Zgadzam się! I trzeba pamiętać też w rodzicielstwie o chwili dla siebie. Dla nas ważne jest to, aby poza spędzonym czasem z Ignacym, całą rodziną, znaleźć też czas na
chwilę wytchnienia, na przykład z przyjaciółmi. Jeśli myślicie, że dziecko sprawi, że zostaniecie zamknięci w czterech
ścianach i już nigdy nie wyjdziecie z sideł dziecka – mylicie
się! Wystarczy dobra organizacja i wszystko można poukładać. Wtedy odpoczniecie chwilę, zajmiecie głowę, a wracając do domu, docenicie czas, który możecie spędzać całą rodziną. My też chodzimy z Michałem dalej na randki, dbamy
o naszą miłość.
A czuliście kiedyś, że Ignaś wam coś zabrał? Często mówi się,
że dziecko zabiera młodość, że rodzina to duże ograniczenie,
że nie ma się wolności.
Michał: Wiadomo, że nam zabrał leżakowanie (śmiech).
Zuzanna: Tak, na pewno zabrał nam sen.
Michał: Sen zabrał, cierpliwość pochłonął…
Zuzanna: A u mnie dzięki niemu rozwinęła się cierpliwość.
Owszem, Ignaś „zabrał” nam kilka elementów naszego życia,
ale dał o wiele, wiele więcej! Bardzo dużo się od niego uczymy.
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A co wam dał w takim razie Ignaś?
Zuzanna: Mnie dał zrozumienie ofiary, jaką poniósł Bóg,
oddając nam swojego Syna. Poza tym ogromne pokłady
cierpliwości, zrozumienia. Dzięki Ignasiowi lepiej ustawiam
priorytety. Kiedyś bym się przejmowała tym, że ktoś mi coś
powiedział, że źle się ubrałam. A teraz ważniejsze jest dla
mnie to, co zjadło moje dziecko. Ignaś dał mi też pokłady
takiej miłości, o której nie miałam pojęcia. Bywają przytłaczające dni, że naprawdę trudno jest się przy nim nie denerwować, a wtedy wystarczy, że się uśmiechnie, zatańczy
breakdance, czy zrobi coś słodkiego – wszystko znika!
Michał: Dzięki Ignacemu na pewno szybciej dojrzałem. Dał
mi ogromną wytrwałość! Kiedy był niemowlakiem – mama
była dla niego całym światem. A teraz, kiedy ma niespełna
dwa lata, widzę, jak się przede mną otwiera. Idziemy gdzieś
sami, żeby Zuzia odpoczęła i wtedy jest czas spędzony z tatą
i to jest super czas!
Co byście powiedzieli młodym, nieprzekonanym singlom,
parom, narzeczonym, żeby przekonać ich, że naprawdę pomimo trudów – warto zakładać rodzinę?
Michał: Przed tym, jak podejmiecie decyzję o małżeństwie,
o zakładaniu rodziny – rozmawiajcie dużo, poznajcie się jak
najbardziej możecie. Idźcie na kurs przedmałżeński, gdzie
dowiecie się o swoich priorytetach.
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Zuzanna: A ja odpowiem na pytanie, bo mój mąż popłynął
(śmiech). Ja zachęcam was do małżeństwa, bo dla mnie od
momentu ślubu – moje życie się zaczęło. Masz kogoś, kto
jest zawsze obok ciebie, kto zawsze cię wspiera, na ile może.
Każdy z nas ma różny bagaż emocjonalny, różne wzorce
i ważne jest, aby w tym szukać porozumienia. Pamiętajcie,
że razem możecie się dopełniać, to jest niesamowite! Żadna inna osoba nie będzie z tobą tak blisko na ziemi i nikt
nie będzie cię znał tak dobrze, jak twój mąż, czy twoja żona.
Możecie mówić, że bez ślubu też możemy robić dokładnie to
samo. Nie! To jest sakrament, to jest związek potwierdzony
prawnie, na piśmie i przed Bogiem.
Czyli moglibyście powiedzieć, że rodzina to projekt wart
wszelkich inwestycji czasowych, finansowych, uczuciowych?
Zuzanna i Michał: Zdecydowanie tak!
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1.2

A co z dwiema
połówkami
jednej pomarańczy?
Weronika i Jan Kostrzewowie są małżeństwem od
2017 roku. Rodzice Józefa i Klary, spodziewają się
właśnie trzeciego dziecka. Weronika jest dziennikarką
i vlogerką, szefową publicystyki w Radiu Plus.

Jak wspominacie dzień swojego ślubu?
Weronika Kostrzewa: Najbardziej żałuję, że tego wszystkiego nie da się przeżyć jeszcze raz. Wiele osób mówiło mi
przed ślubem, że to będzie bardzo stresujące wydarzenie,
z którego niewiele będę pamiętać i że odetchnę dopiero na
weselu, a prawda jest taka, że ja nasz ślub świętowałam od
samego rana i pamiętam z niego chyba każdą sekundę. Nie
zapomnę tego uczucia ekscytacji, dosłownie unosiłam się
kilka centymetrów nad ziemią. Miałam w sobie wielkie pragnienie, żeby ten ślub się nie kończył, żebyśmy mogli być
w tym kościele jak najdłużej. Wszystko odbyło się tak jak…
jak powinno. Nie powiem, że jak sobie wymarzyłam, bo
moje marzenia nie sięgały nawet tak daleko.
Jan Kostrzewa: A ja już po całej uroczystości stwierdziłem,
że to był właśnie mój wymarzony ślub (śmiech). Tak, jak
mówi Weronika, dla nas niesamowitym przeżyciem była
sama ceremonia. Pamiętam, że byłem bardzo spokojny, że
miałem w sercu tyle pokoju, że decyzja o wspólnym życiu
z Weroniką jest słuszna, że idziemy dobrą drogą. Ślub był
dla nas wielkim świętem. Pięknie było, super msza, super
wesele, super zabawa. To było 4 lutego, 4 lata temu.
Weronika: Nawet 4,5 roku, a niedługo będzie 5 lat. To chyba
krótki staż małżeński.
Jan: Zawsze możemy się rozwieść.
Weronika: Janek!
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Bierzecie to pod uwagę?
Jan: Nie, nie!
Weronika: Ja się nawet cieszę, że w Kościele katolickim
w ogóle nie ma takiej opcji. Nawet wobec wysokiego poziomu lenistwa i naprawdę ciężkiego kryzysu, w którym może
znaleźć się małżeństwo, nasza wiara całkowicie wyjmuje
rozwód z optyki małżonków, zmuszając nas dzięki temu do
pracy, do walki, do szukania rozwiązań.
Ciekawe, że potrafimy przetrząsnąć cały Internet, żeby się
dowiedzieć, jak zmyć jakieś plamy ze zlewu, a nie stać nas na
taki upór, nie szukamy pomocy, kiedy małżeństwo szwankuje i trzeba o nie zawalczyć. Pamiętam takie zadanie z naszego kursu przedmałżeńskiego, kiedy mieliśmy uzgodnić
przed ślubem, do kogo zadzwonimy, jeśli nasze małżeństwo
się będzie sypać. Chodziło właśnie o samo przećwiczenie
sposobu myślenia o małżeństwie: że za wszelką cenę trzeba
szukać rozwiązań, że trzeba je ratować. Jak człowieka coś
boli, to nie zakłada, że może sobie odebrać życia po prostu,
prawda? Tylko szuka lekarza specjalisty, szuka ratunku.
A jak myślicie, co jest w stanie popchnąć ludzi do tak radykalnej decyzji, jaką jest rozwód?
Weronika: Bardzo do mnie przemawia taka konferencja
ojca Adama Szustaka, w której on kryzys w tej sferze tłuma-
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czy tym, że my jesteśmy pokoleniem wychowanym często
przez ludzi, którzy się nie rozwodzili, ale żyli jak rozwiedzeni. Że te 30, 40 lat temu trudniej było ot tak wynająć mieszkanie i się wyprowadzić z domu, więc tkwiło się w takich
toksycznych układach, ale prowadząc jakby osobne życia.
Wielu moich znajomych słyszało w swoich domach: „Kiedy
dorośniesz, rozwiedziemy się”. A czasem wystarczyło nawet
samo patrzenie na takie smutne małżeństwa, żeby skutecznie zniechęcić kolejne pokolenie do sakramentu małżeństwa. Dzieci widzą dużo więcej niż nam się wydaje, więc najgorsze są chyba własne doświadczenia, które nas ustawiają
na całe życie i utrudniają uwierzenie w piękno małżeństwa,
że to się może udać, że to w ogóle ma sens...
Jan: Czasem, kiedy przyglądam się współczesnym małżeństwom, uderza mnie to, że mało kto decyduje się dzisiaj na
ślub, tylko dużo osób „legalizuje” swoje małżeństwo po 7 latach związku, 5 latach mieszkania razem, mając już wspólny
kredyt i może dwójkę dzieci. Czyli oni tę wielką i ważną decyzję
o wspólnym życiu podejmowali już małymi krokami wcześniej.
I odwrotnie – rozwód też nie jest jedną decyzją, tylko jest
szeregiem podejmowanych „mimochodem” małych decyzji,
które ostatecznie doprowadzają do zaniku więzi. Np. jesteśmy małżeństwem, które nie ma dzieci, albo są w takim wieku, że pojawiło się nam z powrotem trochę wolnego czasu.
Pojawia się w naszym życiu przestrzeń na hobby, ale każde
z nas wkręca się w coś innego. I to jest pierwsze „mimo-
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chodem”. Robimy wielkie kariery. Spędzamy bardzo dużo
czasu osobno. Rozjeżdżają się nam tematy, rozjeżdżają się
nasze horyzonty – i to jest drugie „mimochodem”. I w pewnym momencie ktoś się zakochuje w innej osobie, albo ten
nasz związek przestaje nam dawać jakąkolwiek satysfakcję.
Jeżeli nadal nie mamy dzieci, to ten rozwód jest w ogóle błyskawiczny i bezproblemowy. A jak są dzieci? Znowu
„mimochodem” wyrządzamy im straszną krzywdę naszego
rozstania. Bardzo trudno jest mi to zrozumieć, bo mówimy
„dla dziecka zrobię wszystko, życie poświęcę” i faktycznie
gdyby to samo dziecko było śmiertelnie chore, ci sami rodzicie zrobiliby wszystko, żeby nie cierpiało, ale… pójście na
mediacje małżeńskie, walka o małżeństwo ze specjalistami
w tej dziedzinie nie jest brana pod uwagę.
Brakuje elementarnej wiedzy, że nad związkiem się pracuje. Ludzie myślą, że małżeństwo naprawdę wygląda jak komedia romantyczna, że po ślubie naprawdę uda im się żyć
długo i szczęśliwie, ot tak, siłą rozpędu. A równocześnie, ci
sami ludzie rozwijają się zawodowo, podejmują szkolenia,
zdobywają certyfikaty, ale nikomu nie przyjdzie do głowy,
żeby tak samo, rozwojowo podejść do związku z drugą osobą. I tu dochodzi też wstyd społeczny, że się prosi o pomoc
psychologa, że się idzie do terapeuty…
Weronika: …i kiedy w końcu dochodzi do decyzji o rozwodzie, to naprawdę nie ma już co zbierać. Między tym
dwojgiem nie ma już żadnych emocji. Żadnej złości, niechęci. Jest pustka i ulga z podjętej decyzji o rozejściu. A gdyby
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to małżeństwo zaczęło szukać pomocy już przy pierwszych
niepokojących symptomach, z dużą pewnością można założyć, że ich historia wyglądałaby inaczej.
Może da się tego uniknąć, dobrze przygotowując się do wejścia w małżeństwo? Jak zrobić to mądrze?
Weronika: Zauważyliście, że jak mężczyzna czy kobieta
ogłaszają, że idą do zakonu, to w rodzinie jest wielkie poruszenie, prawda? Są nieustanne pytania, czy ta decyzja jest
przemyślana, czy niedoszły zakonnik zdaje sobie sprawę
z trudności, czy przyszła zakonnica wie, z czego rezygnuje
itd. W tych pytaniach ujawnia się cała wielkość tej decyzji.
A jak ludzie biorą ślub? To, co do zasady podstawowe pytanie brzmi: „Jakim samochodem pojedziecie do kościoła?”
My sami usłyszeliśmy je chyba z 15 razy.
Jan: Myślę, że mogłaby pomóc seria pytań dla narzeczonych, przygotowana przez specjalistów, ludzi pracujących
z parami w kryzysie. To powinny być pytania z gatunku
ekstremalnych np.: co zrobimy, kiedy rozchorują się rodzice albo kiedy pocznie się dziecko z wadami letalnymi albo
zakocham się na zabój w innej osobie. Na te pytania każde
z narzeczonych powinno odpowiedzieć osobno, a później
skonfrontować swoje odpowiedzi. Podczas rozmów na takie trudne pytania jeszcze przed ślubem może się okazać, że
nasza ukochana osoba jest zupełnie inna, że nosimy w sobie
jakąś wizję naszego partnera, która nie pokrywa się z rze-
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czywistością. Przykładowo ona ma wizję małżeństwa na
dobre i na złe, a on ma wizję małżeństwa póki nie zakocha
się w innej kobiecie. I nawet mówi o tym otwarcie, ale ona
nigdy o to nie pytała. Dlatego warto pewne rzeczy przegadać przed ślubem, a nie zajmować się tylko kolorem ścian
w naszym wspólnym mieszkaniu czy tym nieszczęsnym samochodem, który dowiezie nas do kościoła.
Weronika: Słyszałam nieraz od księży, którzy prowadzą kursy przedmałżeńskie z prawdziwego zdarzenia, czyli takie, na
których pojawiają się takie pytania, że czasem dochodzi na
tych kursach do rozstań. Nagle okazuje się, że nasz narzeczony/narzeczona to zupełnie inna osoba...
Z drugiej strony nie da się poznać drugiej osoby przed ślubem na tyle dobrze, żeby później nie przeżyć mimo wszystko
jakiegoś zaskoczenia, rozczarowania. Jak przeżyć takie sytuacje zwycięsko?
Weronika: Całą masę narzędzi do pracy nad sobą daje nam
w ogóle Kościół katolicki. Dialogi małżeńskie, wspólnoty nakierowane na małżonków, literatura. Wszystko jest wręcz podane na tacy. Sami jesteśmy we wspólnocie małżeńskiej, która
nazywa się Radość Miłości. Tak sobie myślę, że nawet gdybyśmy byli katolikami chodzącymi w tygodniu do kościoła, ale
nie bylibyśmy we Wspólnocie, to byśmy bardzo wielu rzeczy
o małżeństwie, o budowaniu więzi nie wiedzieli.
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Warto pewne rzeczy
przegadać przed ślubem,
a nie zajmować się tylko

kolorem ścian
w naszym wspólnym mieszkaniu.

Ja czasem czuję, że jesteśmy w czepku urodzeni, bo gdyby ktoś
nas do wspólnoty nie zaprosił, prawdopodobnie nie szukalibyśmy jej na własną rękę. Jesteśmy harcerzami, a oni zwykle
patrzą na kościelne wspólnoty z dystansem. A tu Wspólnota
przyszła do nas sama, a z nią cała masa prowokacji do rozwoju małżeństwa. Szkoda tylko, że ta wiedza jest taka wciąż
bardzo ekskluzywna. Niedzielny katolik ma do niej niewielki
dostęp, a ludzie spoza Kościoła praktycznie żaden.
Dla mnie jeszcze taką naprawdę ważną rzeczą jest wspólna
piramida wartości. Jeśli ona jest u nas identyczna to wcale
nie znaczy, że my się nie rozwiedziemy, bo jeśli na pierwszym miejscu postawimy siebie to prawdopodobnie wszystko skończy się tragicznie. Ale jeśli mamy na pierwszym
miejscu Pana Boga, na drugim miejscu siebie, potem dzieci
i tak dalej, to wszystko jest poukładane jak trzeba i nawet
jak czasami gdzieś nam się zaburzy ta hierarchia, gdzieś ja
się pogubię, to mój mąż delikatnie mi przypomni, że pora
wracać na właściwe tory myślenia.
Dodałabym jeszcze to, że myśląc o małżeństwie, co do zasady, zastanawiamy się przede wszystkim nad tym, jak zmienić
tę drugą osobę, żeby to ona dostosowała się do nas. A tymczasem jedyny i bodaj najlepszy poradnik, jaki przeczytałam
w życiu, to był poradnik o tym, jak być dobrą żoną, co o mojej roli mówi Pismo Święte, jaka mam być i to naprawdę abstrahując od tego, jaki jest mój mąż. Chrześcijaństwo uczy
zaczynania od siebie.
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Ale też nie można jednoznacznie powiedzieć, że kiedy jest się
wierzącym, to nie ma w małżeństwie trudności.
Weronika: To nie chodzi o to, że nie ma. Jak ja się czasem
tak strasznie zezłoszczę na męża, ale tak strasznie, to myślę
sobie „Panie Jezu, i tak przez resztę życia…” i myślę, że do
końca już nie będę się do Janka odzywać, potem trwa to 30
sekund. Ale nie biorę w ogóle pod uwagę opcji rozwodu – to
jakieś ekstremum. To tak, jakbym weszła do swojego domu,
który byłby maksymalnie brudny i bym rozważała, czy go
podpalić, bo to będzie dla niego najlepsze. Możemy mieć
dość, może nam się nie chcieć sprzątać, możemy zamówić
firmę sprzątającą albo jeszcze trochę pożyć w tym syfie, ale
nie podpalamy tego domu. Nie przychodzi nam do głowy
takie ekstremalne rozwiązanie.
I tak jest, jeśli wierzysz w sakrament małżeństwa. To wcale nie jest łatwe. Gdyby sąsiedzi zaczęli podpalać brudne
domy, to zaczęlibyśmy myśleć, że rzeczywiście jest to jakieś
rozwiązanie. Dlatego jeżeli świat mówi, że rozwód to dobre
rozwiązanie, to katolikom też z tego powodu jest trudno
myśleć inaczej. Mamy też przecież znajomych, którzy są
gorliwymi katolikami, a żyją w związkach niesakramentalnych – bo tak ułożyło im się życie. To nie moja zasługa,
że mam wspaniałego męża, że dostaliśmy cały pakiet „jak
dbać o małżeństwo” na starcie do ręki. Nie mogę więc znaleźć sobie 5 katolików na potwierdzenie, że dobrze jest żyć
w związku niesakramentalnym, bo nasze historie są różne.
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Moja – przy wielu sytuacjach, które spotykają ludzi – wydaje
się naprawdę bajkowa. Nie mówiąc o tym, że osoby wierzące, w ponownych związkach same często wspominają, że to
też nie jest łatwe rozwiązanie.
Jan: To nie jest tak, że katolikom jest łatwiej, albo że są bardziej moralni. Katolicyzm to jakiś dorobek, przewodnik,
zbiór mądrości, w którą stronę iść. Ale to nie oznacza, że to
jest jedyna droga. Można sobie wybrać jakąś ścieżkę bardzo
pokrętną i też dojść do celu – po prostu nam, katolikom,
powinno być łatwiej.
Można spojrzeć na to w ten sposób: zdrowi ludzie też potrzebują lekarzy, ale chorzy potrzebują ich bardziej. Jak się
komuś powie się: zaparkuj tyłem, to jeden zrobi to na oko,
a drugi potrzebuje mieć zestaw informacji „spójrz w lusterko, tu przesuń, tu taka odległość”. Jeżeli ludzie jakoś podświadomie przestrzegają zasad, pracują nad sobą, są zaangażowani, to robią z automatu to, co część ludzi musi gdzieś
przeczytać w książce.
Weronika: Bardzo trzeba pilnować swojego myślenia o sakramencie – że opcji rozwodu nie ma. Ja chcę o tym myśleć
w ten sposób, bo to mnie mobilizuje, żeby sprzątać. Nikt nie
chce żyć w syfie.
My jeszcze jesteśmy na tym etapie, że jak nie widzę mojego męża 24 godziny, to wydaje mi się, że świat się kończy.
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A przecież jeszcze dużo przed nami, mam nadzieję, o różnych rzeczach się przekonamy i ja chcę mieć to przekonanie,
że mam szukać rozwiązań, a nie podpalać dom.
Jan: Carl Jung powiedział, że nieświadomość katolika jest
pusta. U praktykujących katolików jest mnóstwo mechanizmów naprawczych, których nawet nie jesteśmy świadomi.
Chociażby to, że raz na miesiąc pójdzie się do spowiedzi. To
znaczy, że ja co najmniej raz na miesiąc zastanawiam się, co
w życiu robię źle. A jeśli robię coś więcej, np. modlę się codziennie, codziennie za coś dziękuję albo nawet codziennie
robię rachunek sumienia, to w przypadku, gdy rozwód jest
kumulacją jakichś zaniedbań i złych decyzji – to tu zachodzi
efekt odwrotny. Jeśli ja jestem szczęśliwy, coraz lepiej nam
się układa, coraz lepiej się zgrywamy.
Ja mam wrażenie, że znam Weronikę dużo lepiej niż w dniu
ślubu i życie nam się układa coraz lepiej. Natomiast to jest
naprawdę praca codzienna i małymi krokami. Spowiedź jest
jakimś modelem naprawczym, do tego dochodzi przyznanie
się do winy, refleksja na swój temat, nakierowanie swoich
myśli na małżeństwo, a nie tylko poza nie. I jeżeli do tego
dojdzie szczery dialog, mogą w nim wyjść jakieś zarzuty,
które skumulowane mogą rozsadzać małżeństwo, a wypowiedziane z dobrą intencją – mogą je wzmocnić.
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Jakie widzicie największe korzyści z bycia w małżeństwie?
Jan: Na pewno ulgi podatkowe. Można łatwiej odebrać
przesyłki na poczcie, bo nazwisko jest to samo. Można tak
na to spojrzeć, ale zdecydowanie przeważają tu kwestie wiary. Trudno powiedzieć, jakie korzyści płyną z tego tak po
ludzku. Na pewno mobilizacja, kiedy ślubuje się przy iluś
tam osobach „nie opuszczę cię aż do śmierci”. Przysięga zobowiązuje. Mówi się, że jak ktoś chce rzucić palenie, to żeby
publicznie się do tego zobowiązać, że się rzuca – bo potem
głupio na tego papierosa wyjść ze znajomymi.
Weronika: Ja dostrzegam wielką korzyść czegoś, co nazwałabym jednością małżeńską. Nie chodzi o jakieś wzniosłe
słowa. My już w małżeństwie trochę przeżyliśmy, mam poczucie prawdziwej jedności. Nie przemawia do mnie zupełnie teoria o dwóch połówkach pomarańczy. Mój mąż to nie
jest moja połowa, my oboje osobno jesteśmy jednościami
i razem tworzymy jedność. To jest dla mnie niezwykłe, daje
to zupełnie inny stan ducha, inne samopoczucie. Trudno to
nawet wyjaśnić i opisać.
Jan: W ogóle myślę, że warto sobie uświadomić, że ślub
wprowadza inny stan życia. Są różne etapy, dzieciństwo,
okres bycia nastolatkiem, bycia singlem i małżeństwo. I to
jest inny etap życia, a że człowiekowi potrzebna jest symbolika, potrzebny jest znak, że coś się zmieniło, bo przechodzi
się z jednego stanu do drugiego. To nie jest kontynuacja do-
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tychczasowego etapu z kimś, tylko nowy etap z tym kimś.
Jeśli ostatecznie nie porzuci się tego etapu singielstwa, tylko
z tymi samymi nawykami i przyzwyczajeniami będzie się
budować małżeństwo, to można się zdziwić i rozczarować.
Weronika: Wrócę tu jeszcze do tego, o czym mówił Janek.
Jeśli my de facto tworzymy małżeństwo już przez 7 lat,
mieszkając ze sobą, to w naszej głowie nie zmieni się nagle
sposób myślenia, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Będziemy raczej żyć z myślą, że zawsze można z tego
związku wyjść i zatrzasnąć za sobą drzwi.
Na to zwracał już uwagę ksiądz Pawlukiewicz, kiedy mówił,
że to nie jest tak, że po 7 latach mieszkania razem i bycia
quasi małżeństwem nagle ten jeden dzień w białej sukience
i pięknym garniturze zmieni nasz sposób myślenia o sobie
i sprawi, że porzucimy nasze „singielstwo”. Ale to my jesteśmy temu winni, że małżeństwo zostało zredukowane do
marzenia o wejściu w białej sukni do kościoła. To myśmy
pozwolili na to, żeby ten sakrament był przede wszystkim
realizacją bajkowej wizji o księciu i księżniczce, a nie, żeby
łączył się ze świadomością tego, że klamka zapadła.
Jan: Patrząc po katolicku, do sakramentu nie jest potrzebny ani dobry samochód do ślubu ani suknia i garnitur, ani
wesele, ani kościół. To nie jest potrzebne, ale równocześnie
tradycja, która sprawiła, że ślub jest tak uroczystym wydarzeniem, pokazuje dobitnie, że kończymy jakiś etap, zaczy-
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namy drugi, dążymy do czegoś innego i w inny sposób. Bez
tej świadomości ślub będzie tylko wystawną imprezą, która
nic nie zmieni.
Kiedy o tym mówicie, przypomina mi się pewien artykuł,
który kiedyś czytałam – z poradami dla par, które od lat
mieszkają razem i postanowiły zawrzeć ślub. Porady dotyczyły tego, co zrobić, żeby poczuć, że rzeczywiście nastąpiła
jakaś zmiana. Proponowano np. przemeblowanie mieszkania
czy przemalowanie ścian.
Weronika: Najsmutniejsze, co można usłyszeć od pary
młodej w dniu ślubu, to właśnie to, że dla nich zasadniczo
nic się nie zmienia. Oczywiście jeśli to oznacza, że dalej są
w sobie zakochani, że nadal jest pięknie między nimi – to
w porządku. U nas natomiast ślub zmienił bardzo dużo i to
wcale nie dlatego, że początek był łatwy. Wręcz przeciwnie.
Szybko pojawiła się ciąża, dziecko, gdzieś w tym wszystkim
przeprowadzka. To był trudny czas. Docieraliśmy się, musieliśmy odbyć szybki kurs poznawania się lepiej, uczyliśmy
się rozmawiać, artykułować pewne sprawy. Myślę, że to też
wynikało z tego, że my weszliśmy w małżeństwo w pełni
świadomie i wiedzieliśmy, że krok po kroku będziemy stawać się mężem i żoną. Dzięki temu też odkrywam, czym jest
właśnie ta jedność małżeńska – że nas nie da się już podzielić, że nieważne, co się stanie, najważniejsze, że mam Janka
koło siebie i idziemy razem przez życie.
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Można

nie rozumieć

pomysłu Kościoła

na małżeństwo,

ale warto
mu zaufać,

bo ten pomysł

działa.

Jan: Jak widać współczesna nauka dochodzi do tych samych
wniosków, które chrześcijaństwo zaproponowało już 2000
lat temu. Kościół daje dużo mądrości na tacy. Podpowiada, co jest w porządku, a co nie. A my dziś na pierwszym
miejscu stawiamy swoje przekonania, swoje myślenie. Coś
na zasadzie „nie wiem jak działa komputer, więc on nie
działa”. A jest odwrotnie. Można czegoś nie rozumieć, ale
wiedzieć, że działa. Można nie rozumieć pomysłu Kościoła
na małżeństwo, ale warto mu zaufać, bo ten pomysł działa.
I wszystkie badania jednoznacznie to pokazują.
Weronika: W tym kontekście katolikom rzeczywiście jest łatwiej. Moje emocje mogą być różne, ale ja wciąż wiem, jak
powinno być, znam przepis na szczęście w moim życiu. A czy
sięgnie się po tę wskazówkę, czy nie – to już moja decyzja.
Jak zachęcić ludzi do wchodzenia w małżeństwo? Czy da się
to zrobić?
Weronika: Ja uważam, że małżeństwo nie jest dla każdego.
Zwłaszcza sakramentalne. To, czego nie lubię w Kościele, to
narzucanie pomysłu, że trzeba wziąć ślub, bo przecież drogi
są dwie: zakon albo małżeństwo, nic poza tym. I padają pytania: „kiedy się ustatkujesz?”, „kiedy sobie kogoś znajdziesz?”,
„kiedy będziecie mieć dzieci?” itd. Pan Bóg dał nam wolną
wolę, rozum i duchownych, którzy nas prowadzą. Te pytania
są według mnie trochę podstępne. Myślę, że ludzie wiedzą,
że Pan Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, że przekazywanie
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potomstwa to bardzo ważna sprawa, a my nierzadko dopytujemy się o to w taki sposób, jakbyśmy chcieli sprawdzić,
czy na pewno to rozumieją i czy o tym pamiętają.
Zdarza się potem, że ludzie wstępują w związek małżeński
tylko dlatego, że nie chcieli zostać sami, że mieli już dość pytań, że pomyśleli, że skoro wszyscy tak robią, to tak trzeba.
Największa pomyłka to wziąć ślub, „bo co ludzie powiedzą”.
Jeśli traktujemy sakrament małżeństwa poważnie i nie zakładamy możliwości rozwodu, to również moim zdaniem
nie powinniśmy nakłaniać do brania ślubu.
Sakrament małżeństwa to ślubowanie miłości do końca życia. Nie do końca wszyscy rozumieją jego wagę. Nie można
nakłaniać do ślubu i traktować go jako jedynego sposobu
na życie, bo „tak trzeba” i koniec. Jeśli ktoś nie jest do tego
przekonany, to takim namawianiem możemy kogoś naprawdę skrzywdzić.
Są oczywiście osoby, które mają bardzo wysoki kodeks moralny i np. w pracy nigdy nikogo nie oszukują, nie drukują
magisterek na drukarce służbowej, nie ściągają na sprawdzianach. Im może wystarczy przysięga w urzędzie, nie
potrzeba im sakramentu, żeby rzeczywiście być wiernym
do końca, wystarczy, że dały słowo. Poza tym znam osoby
niewierzące, które – jakbym miała obstawiać – nigdy nie zostawią swojego małżonka, a za niektóre wierzące, szczerze
mówiąc, nie dałabym sobie ręki uciąć.
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Chodzi naprawdę o zrozumienie słów przysięgi. Myślę nawet, że gdybym miała szukać rady, jak ratować nasze małżeństwo, jak wyjść z kryzysu, to na tej liście osób, do których
bym zadzwoniła, znalazłby się osoby, które z własnej woli
lub przymusu, są małżeństwami cywilnymi. Widziałam jak
niektóre z nich doświadczyło życie, jak mimo składania innej przysięgi niż ta wypowiadana przed ołtarzem, walczyli
o miłość, wierność, uczciwość małżeńską. Mimo, że nie wypowiadali „nie opuszczę aż do śmierci”, realizują to walcząc
o swój związek.
Jan: Dopowiem tutaj jeszcze, że jeżeli ktoś chce się rozwieść
z powodu teściowej, to w nowym związku nie tylko nie będzie miał poprzedniej teściowej, tylko dostanie nową „w pakiecie” (śmiech).
Weronika: Nie mówiąc już o tym, że wszystkie dostępne
badania pokazują, że rozwód rodziców dla dzieci nie jest
najlepszym rozwiązaniem. Podnosi się taki argument, że
„dzieci nie mogą patrzeć jak się kłócimy”. Jeśli dzieci widzą,
jak się kłócimy, to niech widzą też, jak się godzimy. Swoim
małżeńskim życiem pokazujemy dzieciom, jak mają funkcjonować, jak mogą sobie radzić.
Zdarza się, że jak my się kłócimy albo powiem coś bardzo
nie w porządku do męża, to nasz syn zwraca nam uwagę.
Myślę, że to patrzenie na konflikty jest naprawdę cenną
lekcją. Możemy pokazać dzieciom lukrowane małżeństwo,
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ukryć przed nimi wszystko, co złe. Ale one potem być może
też wejdą w związek na całe życie i co wtedy? Okaże się, że
ich związek jest dziwny, bo pojawiają się kłótnie, przykre
emocje. Jest ogromna wartość w patrzeniu na to, jak rodzice
sobie radzą, jak wychodzą z konfliktów, czy podchodzą do
tego z miłością.
To jak w takim razie podejść do trudności i konfliktów z miłością?
Jan: U nas było tak, że kiedy było między nami ciężko, znalazłem podręcznik o tym, jak powinno działać małżeństwo
i robiliśmy po kolei ćwiczenia przez 40 dni. I to pomogło.
Trzeba było sporo przepracować, jakoś pokonać swój opór,
ale udało się.
Weronika: Pamiętam takie ćwiczenie z jednego wielkiego
postu, żeby codziennie rozmawiać o dwóch emocjach z takiej wielkiej listy emocji. Dwie emocje żona i dwie emocje
mąż. Janek to zobaczył i powiedział: „Co to w ogóle jest?
Jakieś 300 emocji! Przecież można być złym albo wesołym,
o co tu chodzi? Są jeszcze jakieś inne emocje?”. I rzeczywiście na początku to była męczarnia. Ale zaufaliśmy, bo wiedzieliśmy, że to przygotował ktoś mądrzejszy od nas, ktoś,
kto wie, jak nam pomóc.
Dobrze jest w radzeniu sobie z takimi trudnościami wiedzieć, że można i że warto prosić o pomoc.
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Jak pyta się ludzi
na łożu śmierci,

czego chcą
w ostatnich chwilach,
to nikt nie prosi

o dyplom ze studiów,
tylko żeby była przy nim
rodzina.

Myślę,
że to jest
najważniejsze

Że można zaufać komuś, kto ma więcej doświadczenia, nawet jeśli na początku jego rozwiązanie wydaje nam się totalnie nietrafione.
Podzielę się jeszcze takim odkryciem w kwestii konfliktów.
Kiedyś ktoś zapytał nas, w jakich momentach najwięcej się
kłócimy i zgodnie powiedzieliśmy oboje, że to są te chwile,
kiedy dzieci krzyczą i wprowadzają taką napiętą atmosferę,
to zaczyna być nerwowo.
Jan: Kłócimy się do dziś. Rzeczywiście na początku,
w pierwszym roku małżeństwa, było tych kłótni więcej.
Ostatnio mniej, ale może gdybyśmy za tydzień rozmawiali,
mówiłbym zupełnie co innego.
Weronika: Kiedyś w jednym programie telewizyjnym, była
rozmowa o tym, że w czasie tego pełnego lockdownu niektóre małżeństwa odkryły, że wspaniale być razem 24 godziny na dobę, a u niektórych pojawiły się duże kryzysy. U nas
ten czas był bardzo pozytywny, a potrzebny był głos na antenie mówiący o tym, więc znajomi prowadzący zapytali, czy
Janek mógłby o tym powiedzieć. Ludzie dzwonili z różnymi
opiniami, nie było żadnej tezy. Pech chciał, że 5 minut przed
tym, jak Janek miał zadzwonić, to tak się pokłóciliśmy, że
mieliśmy ochotę się pozabijać. I za chwilę Janek do telefonu mówił przez takie zaciśnięte zęby „ja się utwierdziłem
w przekonaniu, że dobrze wybrałem”.
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Janek, i co, rzeczywiście dobrze wybrałeś?
Jan: Oczywiście, że dobrze wybrałem. Zachęca się, by „kolekcjonować emocje i wspomnienia”, ludzie szukają perfekcyjnego dnia swojego życia. My spodziewamy się teraz trzeciego
dziecka. Kiedy się tym dzielę z innymi, niektórzy przyznają,
że nie mieli dzieci wcześniej, że chcieliby mieć ich więcej, ale
postawili na karierę, a teraz już jest za późno. A przecież jak
pyta się ludzi na łożu śmierci, czego chcą w ostatnich chwilach, to nikt nie prosi o dyplom ze studiów, tylko żeby była
przy nim rodzina. Myślę, że to jest najważniejsze.
Weronika: My prawie wszyscy chcemy znaleźć miłość. Tylko jak ją znajdziemy, to zamiast prowadzić ją w odpowiednim kierunku, to zatrzymujemy się na tym etapie, że miłość
już jest i koniec. Zatrzymujemy się i nie wiadomo, co dalej.
Właśnie to może być małżeństwo. Związek bez zobowiązań może utknąć, a małżeństwo nigdy nie stoi w miejscu,
jest bardzo dynamiczne. Jeśli porzucimy swoje singlostwo,
porzucimy swój egoizm, będziemy dawać siebie, to wtedy
będziemy się rozwijać i nie tracimy tej miłości, o której marzyliśmy całe życie.
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1.3

I żyli długo
i szczęśliwie
Monika i Marcin Gomułkowie są małżeństwem od
6 lat. Rodzice trójki dzieci: Adama, Alicji i Zuzanny. Prowadzą na YouTube własny kanał: „Początek
Wieczności”, przekonując, że „małżeństwo jest boskie”. Dzielą się swoim doświadczeniem przeżywania
małżeństwa i rodzicielstwa w bliskości z Bogiem.

Jesteście małżeństwem od 6 lat. Czy dziś, po tym jak znacie
się te 6 lat lepiej, podjęlibyście taką samą decyzję – by być ze
sobą na zawsze?
Monika Gomułka: Zdecydowanie! Nie chcę się oglądać
wstecz i gdybać, ale nie wyobrażam sobie mojego życia bez
mojego męża. Często się nawet zastanawiam, w jakim miejscu byłabym jako kobieta, gdyby nie mój mąż. Mam wrażenie, że on bardzo mi pomaga w rozwoju osobistym, nie
tylko w rozwoju naszej relacji.
Dzieje się tak, bo małżeństwo jest jak przeglądanie się w lustrze. Mąż jest dla mnie jak zwierciadło. Wszystkie moje
słabości, ograniczenia, wychodzą w relacji między nami
i to daje przestrzeń do rozwoju. A że ja mam wymagającego
męża – nie tylko dla innych, ale też dla samego siebie – to też
mnie motywuje do zmiany, do pracy nad sobą. Bardzo się
cieszę, że jestem jego żoną. Nie wyobrażam sobie, by mogło
być inaczej.
Marcin Gomułka: Oboje jesteśmy pewni tej decyzji. Wiadomo, że po tych 6 latach o wiele lepiej się znamy, o wiele lepiej znamy też nasze niedomagania, nasze słabości. Wszystko jest już bardziej odkryte.
Niesamowite jednak jest to – i tak działa miłość – że choć
może w pierwszej chwili masz odruch, by od tego uciec, to
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jednak w to wchodzisz i chcesz przeżywać małżeństwo na
100%. To jest też uwalniające, bo czujesz, że jesteś przyjęty, jesteś przyjęta z tym, co może chciałbyś ukryć, z czego
może nawet nie zdawałeś sobie sprawy, że tak masz. Przez
lata żyjesz w pojedynkę, pewne kwestie są nieuświadomione, a małżeństwo sprawia, że na nowo siebie odkrywasz.
A co z „żyli długo i szczęśliwie”?
Marcin: Życie małżeńskie jest pełne radości, ale są też momenty smutku, odrzucenia, zranienia. To momenty, których
nikt nie chce przeżywać, ale patrząc szerzej, są one są potrzebne, żebyśmy nie stali w miejscu w rozwoju.
A poza tym małżeństwo jest wspaniałe, jest pełne radości,
luzu, wolności, że możemy po prostu być ze sobą. I też, co
prawda, nie od początku, bo z roku na rok poznajemy się
coraz lepiej i otwieramy na siebie. Ale nic szczęśliwszego
w życiu nie może spotkać człowieka, jak to, że może być po
prostu sobą, nikogo nie musi udawać.
To, że my zdecydowaliśmy się wybrać siebie na całe życie,
aż do śmierci, to też wiele spraw porządkuje. Chcesz być
fair wobec drugiej osoby i wobec przysięgi, danego słowa.
Wiem, jak dziś jest z danym słowem. Dla nas to słowo, które
zostało wypowiedziane, znaczy bardzo wiele. Tak naprawdę
to jedno z najważniejszych słów w naszym życiu: nie opuszczę Cię aż do śmierci.
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Chyba nie wszyscy są świadomi, co niesie za sobą ta decyzja.
Marcin: Decyzja o małżeństwie zakłada, powiedziałbym,
dosyć dużą dozę ryzyka. My mamy czasem naiwne myślenie o życiu, o sobie, ale też o drugim człowieku, że jesteśmy w stanie się poznać przed ślubem. Nie ma takiej opcji.
Często powtarzamy narzeczonym: nie jesteście w stanie się
przygotować do małżeństwa. Jest i druga pokusa, szczególnie wśród ludzi wierzących, „no, ale z Bogiem się uda”. Jasne, że się uda, ale to jest przede wszystkim wasze działanie,
wasza decyzja wejścia właśnie na tę drogę i ta droga wcale
nie jest z górki, a raczej pod górkę. Aczkolwiek, jak powiedział Kierkegaard, to nie droga jest trudna, to te trudności
są drogą.
Rzeczywiście – czasem wchodzimy w małżeństwo nie do
końca tego świadomi. Nie dlatego, że ktoś nas nie uświadomił, tylko dlatego, że w jakiś sposób odpychamy tę myśl, nie
chcemy to tym słyszeć. Myślimy sobie „nam się na pewno
uda, my przetrwamy wszystko, nie będziemy się kłócić”. Życie takie nie jest. Ja nie znam takiej pary, która by się nie kłóciła. Jak spotykam ludzi, którzy mówią „my się w ogóle nie
kłócimy”, zapala mi się lampka ostrzegawcza – przecież wy
nie możecie żyć obok siebie, musicie jeszcze odkryć, czym
jest życie we wspólnocie, we dwoje. Żyjąc z drugą osobą nie
ma szans, żeby nie wejść w konflikt interesów.
My jesteśmy szczęśliwi, że podjęliśmy taką a nie inną decyzję,
ale to też nie dlatego, że jesteśmy jakimiś masochistami. Po
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prostu dzisiaj już wiemy, że trudności nie da się ominąć. Nie
da się życia przeżyć bez cierpienia. Może jak ktoś nie czytał
Mickiewicza, to jeszcze o tym nie wie. Ale jest to prawda stara
jak świat – cierpienie jest wpisane w nasze życie.
Czasem mówimy, że wchodzimy w małżeństwo, żeby być
z drugim człowiekiem i wiedząc o jego słabościach, wadach,
chcemy im jakoś zaradzić. Czy faktycznie nam się uda? Czy
jednak dojrzałość polega na tym, żeby zaakceptować, że nie
zawsze to jest możliwe? Dobrze być przy kochanej osobie,
kiedy cierpi. To bardzo ważny wymiar małżeństwa, że jesteśmy przy niej, zwłaszcza, kiedy do końca nie rozumiemy, dlaczego tak jest, kiedy chcielibyśmy, żeby było inaczej. Ale nie
ma rady i to nie jest czyjaś zła wola, tylko tak jest – trzeba to
przyjąć. I tu pytanie: czy wystarczy nam na to cierpliwości?
Co pomogło Wam podjąć decyzję o małżeństwie? Były ku
temu jakieś inne powody, niezwiązane z Waszą wiarą?
Marcin: To było nasze pragnienie. Monika pochodzi z rodziny, gdzie są przekazywane tradycyjne wartości. Ja na
pewnym etapie swojego życia pożegnałem się z Kościołem,
nie chciałem być hipokrytą i uczestniczyć w czymś, w co
w zasadzie nie wierzyłem.
Ja przez długie lata życia torpedowałem wszystko, co nazwałbym jakimś „kapitałem początkowym rodziny”, sam się
sabotowałem w tym. Robiłem wszystko, żeby nie być na to
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przygotowanym, żeby jak już będzie rodzina, no to „będę
sobie radził”. Mam tu na myśli różnego rodzaju np. nawyki,
uzależnienia, sytuacje ryzykowne. Robiłem to wszystko nie
do końca świadomie, ale wiem, że w tych poszukiwaniach
było po prostu wołanie o miłość. To było poszukiwanie tego
najgłębszego sensu – nie widziałem go w świecie, w tym jak
żyję, w mojej pracy. Nie było w tym wszystkim dążeń, żeby
założyć rodzinę i ja się nie chciałem na to zgodzić.
Pochodzę z domu, w którym rodzice przekazali mi wszystko, co mieli najlepszego, ale nie mogli mi dać tego, czego
sami nie mieli. Niesamowite było to, że pomimo że w naszym domu były kłótnie i nieporozumienia, że wiele spraw
było niewyjaśnionych – ja chciałem mieć rodzinę, wierzyłem, że mi się uda.
Oboje chcieliśmy być w małżeństwie, chociaż mieliśmy zupełnie różne obrazy rodziny, które wynieśliśmy z domu. Nie
wyobrażaliśmy sobie innego życia, choć – tak jak mówię –
u mnie ten zły wilk mocno dochodził do głosu i mówił „daj
sobie spokój, nie dasz rady, nie będziesz mógł robić tego
wszystkiego, co dotychczas”. Ale ja chciałem założyć rodzinę.
Później, kiedy poznałem Monikę, doszedł motyw z wiary.
Dotarło do mnie, że jeśli chcę zbudować z nią coś trwałego,
coś więcej, coś na zawsze, na całe życie – to nie będę mógł
sam tego ogarnąć. Mocno było to widać w naszej historii
bycia parą, etapu dojścia do ślubu, kiedy się nawróciliśmy,
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radykalnie zmieniliśmy swoje patrzenie na życie. Dopiero
po nawróceniu mogłem powiedzieć „ok, Panie Boże, wiem,
że nie jestem zdolny, potrzebuję pomocy, nie dam rady – to
się bez Ciebie nie uda”. I tak naprawdę dopiero po nawróceniu też miałem odwagę się oświadczyć, wiedziałem, że to
jest ten właściwy moment. Że jestem słaby, ale mam pomoc,
która nie jest ze mnie i idę w to.
Wyobrażacie sobie swoje małżeństwo bez Pana Boga?
Marcin: Nie. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie małżeństwa
bez ingerencji Kogoś, kto jest mocniejszy niż my sami. Bez
tej pomocy jestem zbyt słaby – a jak mówi Ewangelia „nie
potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”. Ja się
permanentnie mam źle, dlatego potrzebuję Lekarza i cieszę
się, że On jest.
Natomiast gdy ktoś z naszej rodziny chce zawrzeć tylko ślub
cywilny, nie planuje ślubu w Kościele, to – choć kiedyś pewnie nie przeszło by nam to przez gardło – w porządku, my
się przeciw temu nie buntujemy.
Monika: Tak, my nie jesteśmy skłonni, by namawiać do
czegokolwiek. Raczej wolimy się dzielić naszym doświadczeniem, tym, jak małżeństwo owocuje w naszej relacji.
Absolutnie jestesmy dalecy od tego, by kogoś zachęcać do
małżeństwa sakramentalnego. Mamy nawet takie doświadczenie w najbliższej rodzinie – oświadczyny i zapowiedź, że
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ślub będzie tylko cywilny. Narzeczeni byli ciekawi, jak zareagujemy na tę informację. Co ciekawe, dla rodziców ich
obojga było to niezrozumiałe, zaskakujące. Myślę, że niekoniecznie tak to sobie wyobrażali, ale nie do końca wynika to
z ich osobistej relacji z Panem Bogiem, tylko z przywiązania
do tradycji – że tak w społeczeństwie się przyjęło, że jak ślub
to tylko w Kościele.
Marcin: Naszym wręcz ewangelicznym zadaniem jest nikogo do tego nie namawiać, aby każdy robił to, co czego jest
rzeczywiście przekonany.
Monika: I tym razem też uszanowaliśmy tę decyzję. Nawet powiedziałabym, że się ucieszyliśmy z dojrzałości tych
narzeczonych. Jeżeli dla nich ślub w kościele nie ma większego znaczenia, to oni nie chcą tam odstawiać jakiegoś,
kolokwialnie mówiąc, teatrzyku. Sami to przyznali, że z szacunku do nas, wierzących, dla których kościół jest miejscem
ważnym, miejscem świętym, nie chcą robić tego nieszczerze. Z jakiej racji, skoro dla nich nie jest to tak istotne, mieliby spędzać w kościele najważniejszy dzień swojego życia?
Ja powiedziałam, że wierzę, że przyjdzie na nich czas i kiedy
poznają Pana Boga i Jego miłość, to będą chcieli zaprosić go
do swojego małżeństwa.
Marcin: Może kiedyś przyjdzie czas, to wtedy podejmą
świadomą decyzję. Skoro na tę chwilę nie są gotowi, to trudno nich wymagać czegokolwiek, tak jak wobec nas, dla których wiara jest czymś najważniejszym.
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Jakie według Was są największe korzyści z bycia w małżeństwie? Powiedzieliście już o tym, że nie jest się samemu
w trudnościach i że można odkryć prawdę o sobie.
Marcin: Mówi się, że małżeństwo to najtańsza terapia. Dziś
coraz częściej słyszymy o dobru płynącym z korzystania
z pomocy specjalistów, terapeutów. Naszym zdaniem małżeństwo jest właśnie taką terapią – i to najtańszą. Choć, co
prawda, trwa całe życie. Jesteśmy tak skonstruowani, że dopiero w odniesieniu do drugiego człowieka jesteśmy w stanie spojrzeć na siebie w prawdzie, odkryć swoje pragnienia,
sens i cel życia.
Monika: Według mnie to jest właśnie największa korzyść –
że trwam przy jednej osobie, przy moim przyjacielu, przy
osobie, dzięki której mogę poznawać lepiej samą siebie.
Mogę się rozwijać jako osoba, jako kobieta, mogę przeglądać się w moim mężu. On jest dla mnie lustrem. Mogę się
doskonalić w miłości trwając przy tej jednej osobie. Przy
osobie, która często nie spełnia moich oczekiwań, u której
widzę jakieś ograniczenia i słabości – ale ja tę osobę wybrałam. I raz wybrawszy, każdego dnia wybierać muszę na
nowo, codziennie mówić „chcę trwać przy Tobie, mężu”. Dla
mnie to jest niesamowicie rozwijające.
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A czy tego nie dałoby się osiągnąć także bez małżeństwa?
Monika: Dla mnie nie, na pewno brakowałoby mi poczucia bezpieczeństwa. Może to jest utarty frazes. Ale dla mnie
ta obietnica jest bardzo wiążąca i wiem, że dla mojego męża
również. Nie mam wątpliwości co do tego. Oczywiście jesteśmy tylko ludźmi i niczego nie możemy być pewni – wiemy
o sobie tyle, na ile nas sprawdzono. A jednak mam poczucie, że
on zdecydował, że to ze mną chce być i ja mu ufam. Czuję się
bezpiecznie, czuję się wolna, wiem, że będziemy sobie wierni.
Marcin: Można powiedzieć, że w małżeństwie wychowujemy sobie wzajemnie przyjaciela na stare lata. Kto za – powiedzmy – 50 lat będzie o nas pamiętał? Teraz mamy przyjaciół, znajomych, życie towarzyskie, przewijamy się przez
różne wspólnoty. A na stare lata nierzadko nie ma do kogo
się odezwać. I to jest wspaniałe – jak sobie pomyślę – że kiedyś dzieci wyjdą z domu, a ja będę miał najlepszą przyjaciółkę 24 godziny na dobę przy sobie. Będziemy mogli… no nie
wiem, kopać gdzieś jakąś studnię. Nie wiem, co będziemy
robić, ale ja się nie mogę tego czasu już doczekać.
Ja widzę jak po tych kilku latach coraz bardziej kocham moją
żonę – przyznaję, że wzruszam się, gdy to mówię, aż mi się oczy
zaszkliły. Wiadomo, że jest różnie, że są momenty, kiedy myślisz „totalna klapa” i chcesz się zamknąć w swoim pokoju.
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Jesteśmy tak skonstruowani,

że dopiero w odniesieniu

do drugiego
człowieka
jesteśmy w stanie
spojrzeć na siebie
w prawdzie,
odkryć swoje
pragnienia,
sens i cel życia.

Ale takich chwil jest zdecydowanie mniej w porównaniu
z naszymi pierwszymi latami małżeństwa. Musieliśmy trochę
się od siebie odkleić, przestać myśleć, że jesteśmy papużki
nierozłączki, na nowo jakoś kształtowała się nasza tożsamość.
Jestem mężem, jestem żoną, jestem mężczyzną, jestem kobietą, ojcem, matką. W małżeństwie trzeba to odkryć, by później
świadomie podjąć decyzję, że choć jestem tym, kim jestem, to
z czegoś rezygnuję, żeby być z drugą osobą, bo w przeciwnym
razie nie damy rady być razem.
W takim razie do najtańszej terapii, rozwoju osobistego, dochodzi poczucie bezpieczeństwa i przyjaciel na całe życie.
Marcin: Jest jeszcze jedna korzyść, bardzo konkretna
w moim przypadku. W małżeństwie odkrywa się, że nie żyje
się dla siebie, że ostatecznie nie chodzi o to, żeby mnie było
dobrze, ale żeby drugiej osobie było dobrze ze mną. Oczywiście, żeby być szczęśliwym, trzeba żyć w zgodzie ze sobą,
w szacunku do samego siebie, ale jak ogromną satysfakcję
daje to, że widzi szczęśliwą tę drugą osobę.
Muszę też koniecznie powiedzieć o korzyściach zdrowotnych. Są badania, które wskazują – że ci, którzy żyją w małżeństwie, w wieloletnich związkach, są zdrowsi, że jest wśród
nich mniejszy wskaźnik umieralności, mniej przypadków
chorób nowotworowych.
Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że jest w tym dużo
prawdy. Kiedyś – do dziś mi się zdarza, ale wcześniej zdecy-
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dowanie częściej – przesiadywałem do późna w nocy przy
komputerze. Już byliśmy razem, jeszcze byłem kawalerem,
ale też później, w małżeństwie – zostawiałem różne sprawy
dopiero na wieczór i siedziałem nad nimi bardzo długo, do
nocy. Skutkowało to tym, że po pierwsze kładliśmy się spać
osobno, po drugie ostatecznie byłem ciągle niewyspany.
Wierzę, że kiedyś przyjdzie dzień całkowitego uzdrowienia
z tego, ale już teraz widzę, że dbam o to, kiedy chodzę spać
o porach, które kiedyś uznałbym za marnowanie czasu. Widzę, że wtedy czuję się o wiele lepiej, że to ma wpływ na
moje zdrowie, na kondycję fizyczną i na samopoczucie.
Dziś nasze dzieci koło godz. 22 idą spać i kiedyś pomyślałbym, że tyle rzeczy można by było zrobić, a teraz – wolę spędzić ten czas z moją żoną. Myślę, że gdybym nie był w małżeństwie, nie miałbym motywacji, żeby się wysypiać. To
moja osobista korzyść z małżeństwa.
Czyli życie razem może pomóc wiele rzeczy uporządkować.
Marcin: Zdecydowanie. Ostatecznie w rodzinie nie da się
żyć na spontanie, trzeba to wszystko poukładać. Rodzina
jest jak mała firma. Nasze dzieci są już coraz starsze, dostają
coraz więcej obowiązków, żeby też czuć odpowiedzialność
za nasze wspólne życie.
Przyznaję, że po tych kilku latach widzę, że Monika z organizacji czasu pracy i w ogóle z ogarnięcia życiowego to miała
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troszkę wyższe oceny w życiu, a ja się tego jeszcze uczę. To jest
niesamowita nauka. A Monika z kolei uczy się odpuszczać,
bo jest przyzwyczajona robić wszystko jak trzeba od A do Z.
Życie w rodzinie pokazuje, że nie da się wszystkiego zrobić,
trzeba się uczyć rezygnować z różnych rzeczy, nauczyć się
tracić. Strata jest wpisana w nasze życie. Strata jest wpisana
po prostu w miłość – gdyby nie to, nie czulibyśmy tęsknoty,
a to przecież normalne uczucie.
I jeszcze jedna korzyść przychodzi mi na myśl – przestałem
się pasjonować polityką. Ja jestem z zawodu politologiem
i kiedyś byłem mocno zafascynowany tym, co się dzieje
w mediach, w programach publicystycznych. Byłem totalnie
zaaferowany wszystkim, o co tam kruszą kopie, a życie w rodzinie było trochę z boku. Musiałem zdać sobie sprawę, że
żyję tu i teraz, a nie gdzieś w wyimaginowanym świecie idei.
Oczywiście nadal mnie do tego ciągnie, jestem Marcinem
Gomułką, który chciałby zmienić i zbawić świat, to jest to
moje „wychodzenie z domu”. Ale uczę się, że to właśnie tu,
w domu jest mój świat, moje życie, moja firma, mój projekt
– rodzina, kluczowy projekt życiowy.
Nie chodzi mi o to, żeby zupełnie odciąć się od tego, co się
dzieje na świecie, ale żeby dobrze rozłożyć środki ciężkości.
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Wiedzieliście przed ślubem, że małżeństwo ma tyle dobrych
stron? Jak sobie je wyobrażaliście?
Marcin: Wydaje mi się, że te korzyści, które wymieniłem,
są dość kluczowe. Ja natomiast miałem nadzieję, że żyjąc
z żoną nauczę się wielu praktycznych rzeczy, takich, których
nie nauczyłem się w domu rodzinnym. I tak rzeczywiście się
dzieje. Wygląda to jak przyspieszony kurs, bo dzieci rosną,
a one nas naśladują i po prostu trzeba mniej gadać, a więcej
robić, bo one widzą i będą robić tak samo.
Monia chyba nie spodziewała się raczej, że będzie wziętą panią adwokat. Tymczasem przed trzydziestką została mamą
trójki dzieci i jest z nimi w domu, nie pracuje w zawodzie
– i wiem, że nie zamieniłaby tego życia na nic innego. Pewnie zawsze gdzieś o takim życiu marzyła, choć miała inny
obraz domu rodzinnego – u niej częściej w domu był tata
niż mama. Ale wiem, że Bóg spełnił pragnienia jej serca
właśnie przez to, że być może ona sama nie podjęłaby tych
wszystkich decyzji w taki sposób, a jednak tak się stało: jest
rodzina i to wielodzietna – choć to nas trochę bawi, bo co to
za wielodzietność, trójka dzieci.
Monika: Dla mnie to jest ogromna korzyść małżeństwa –
że możemy zostać rodzicami. I mówię to jako mam trójki
dzieci w 7. roku małżeństwa. To są nasze owoce miłości, ale
też kolejne lusterka, w których możemy się przejrzeć. Dzięki
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nim możemy uczyć się siebie każdego dnia. Rodzicielstwo
stawia olbrzymie wyzwania, ale też szansę na doskonalenie
się. Dostajemy odpowiedzialność za dzieci i troska o nie
może być niesamowicie rozwijająca.
Marcin: Tak, dzieci są doskonałymi obserwatorami. Moim
zdaniem to też bardzo motywuje do tego, by naprawdę zadbać o miłość małżeńską. W tej kwestii nie da się udawać.
Dzieci, nawet gdy nie rozumieją jeszcze słów, widzą emocje,
zapamiętują to, co widziały i taki bagaż doświadczeń zabierają ze sobą później, wychodząc z domu w świat.
Jestem przekonany, że dobra rodzina zaczyna się od dobrego małżeństwa. Nierzadko zdarza się, że rodzice dają tak
wiele miłości swoim dzieciom, że aż zapominają o współmałżonku. Ale to jest pewnego rodzaju kompensacja – nie
czuję się kochany, więc w całości poświęcam się dzieciom.
Tymczasem trzeba zacząć od miłości małżeńskiej. Ona jest
trudniejsza niż rodzicielska, ale trzeba się zastanowić, czy
jestem w stanie żyć dla tego dorosłego tak, jak dla dziecka; czy umiem kochać żonę, męża tą samą miarą, co dzieci.
Jesteśmy równorzędnymi partnerami, dlatego ta wzajemna
miłość jest bardziej wymagająca. Trudniej zdobyć się na miłość, bo ostatecznie miłość to służba i rezygnacja z siebie.
Co powinno pomóc młodym ludziom podjąć przemyślaną
decyzję o wejściu w małżeństwo na całe życie?
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Marcin: To bardzo trudne pytanie. Dla mnie najgłębszą
motywacją było to, że małżeństwo nie jest celem samym
w sobie, tylko jest środkiem do celu. Jako ludzie wierzący
chcemy żyć z Bogiem wiecznie w niebie, więc jest to dla nas
jakimś celem. Pośrednim celem do osiągnięcia nieba jest
to, by być do śmierci ze swoim małżonkiem. Potrzebujemy
mieć określony cel główny i mniejsze, szczegółowe, które
nam pomogą go osiągnąć.
Odpowiem na to pytanie przez negację. Na pewno nie warto
wchodzić w małżeństwo pod wpływem chwili, pod wpływem uczuć. To nie jest tak, że zawsze będą motylki w brzuchu – to złudne myślenie. Może mówię o oczywistościach,
ale chcę żeby to wybrzmiało: nie zawsze będziecie czuć się
szczęśliwi ze sobą. Decyzja o wejściu na tę drogę na całe życie zakłada, że pojawią się trudności. I tu pojawia się pytanie
– czy jesteście na nie gotowi?
Myślę, że nie warto wchodzić do małżeństwa, jeśli się właśnie z jakimiś problemami nie zmierzyło. Mądrzy podpowiedzą, że jeśli chcecie się przekonać, jak będzie w małżeństwie, idźcie razem w góry, na pielgrzymkę. Zobaczcie, jak
reagujecie na trudności, na nieprzewidywalne sytuacje, jak się
zachowujecie w niespodziewanych momentach. Oczywiście
przed ślubem nie jesteśmy w stanie do końca siebie poznać.
Jako ciekawostkę przytoczę tu badania, w których naukowcy
pokazali, że w zdecydowanej większości przypadków, kiedy
dochodzi do rozwodu, ludzie rozchodzą się z tych samych
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powodów, dla których postanowili być razem. Wyobraźmy
sobie taką sytuację, że kobieta, która poznaje mężczyznę, on
okazuje się bardzo punktualny na randkach, zawsze na nią
czeka, można na nim polegać jak na Zawiszy – bardzo jej
to imponuje. I oni żyją w małżeństwie, lata mijają, on nadal
taki jest, a pojawiają się dzieci i te dzieci wcale takie nie są.
Są sytuacje, kiedy trzeba być cierpliwym, schować swoje poukładania i nawyki do kieszeni. Jeśli się tego nie zrobi, może
być naprawdę nieprzyjemnie.
Nie trzeba badań, by sobie to uświadomić. Wystarczy szersza perspektywa naszej wzajemnej prawdy o sobie.
A co może zniechęcić do małżeństwa?
Marcin: Pierwsze przychodzą na myśl sytuacje typu problemy finansowe, choroby, słyszymy, że trzeba pracować nad
sobą. A moim zdaniem głównym powodem, dla którego ludzie nie są chętni wchodzić w małżeństwo, jest brak naszego
świadectwa. Świadectwa małżonków. Nie promieniejemy
tym, czym żyjemy.
My jesteśmy stworzeni do bycia razem, bycia z drugim człowiekiem. Kto kiedykolwiek to przeżył i doświadczył miłości,
ten wie, że nie ma nic ważniejszego na tym świecie. Nie ma
nic piękniejszego. I dlatego my wierzymy, że trzeba się tym
pięknem dzielić, bo jest zachwycające.
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Monika: Mnie się wydaje, że to, co może zachęcać do małżeństwa, może też do niego zniechęcać. To, że kogoś cieszy bycie
wiernym jednej osobie, dla kogoś innego może być przerażające, bo będzie się bać, że temu nie podoła. Ja ufam danej
mi obietnicy wierności, daje mi to poczucie bezpieczeństwa
i spokój, ale wiem, że dla kogoś może się to wiązać z lękiem.
To o czym mówisz, widać też w ankiecie, którą przeprowadziliśmy w ramach Projektu Rodzina. Dla jednych osób atutem małżeństwa jest możliwość spędzania dużej ilości czasu
z drugim człowiekiem, ale są osoby, które widzą w tym minus
– że „trzeba” spędzać czas z tą drugą osobą, nauczyć się tego.
Jak w takim razie zbudować związek pełen miłości? Na co byście zwrócili uwagę?
Monika: Mnie się od razu nasuwa tutaj teoria pięciu języków miłości. Takie spędzanie czasu razem jest właśnie moim
językiem miłości, w ten sposób pokazuję drugiej osobie, że
ją kocham: spędzam z nią dobry jakościowo czas. Do tego
dochodzą drobne gesty miłości – taka miłość uczynkowa.
I w drugą stronę też to działa – trudno mi przyjąć, że ktoś
mnie kocha, jeśli nie poświęca mi swojego czasu i nie robi
dla mnie czegoś konkretnego, takich uczynków miłości. Takie gesty to jest pościelenie łóżka, podanie kawy. Dla mnie
to bardzo ważne.
Jednocześnie dla mojego męża to nie ma aż takiego znaczenia. On nie potrzebuje, żebym to wszystko robiła, wolałby, że-
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bym ja mu powiedziała, że dostrzegam, że coś dla mnie robi.
Trudno mu to powiedzieć, gdy on tego nie robi, a ja tego nie
oczekuję. To jest niesamowite, jak często okazujemy miłość
drugiemu człowiekowi i wydaje nam się, że on tego nie dostrzega. Tak naprawdę on nie czuje się ukochany tym, co my
dla niego robimy, bo to jest nasz język miłości, nie jego. Sądzę,
że zrozumienie tych różnic jest kluczem do sukcesu.
Marcin: Spotyka się czasem ludzi, którzy się kochają przez
kilkadziesiąt lat, widać u nich szczerą miłość – aż można by
się w nich zakochać. Jak to zrobić? Czy tak się da żyć? Oczywiście. Taki obraz nie oznacza, że oni się nie sprzeczają, ale
tam na pewno jest wola przebaczenia. Może ludzie boją się
właśnie tego: że trzeba będzie wybaczyć komuś i przede
wszystkim sobie. A ja wiem, że małżeństwo jest zbudowane
na przebaczeniu, bez tego nie ma rozmowy, nie ma prawdziwego spotkania. Jeśli nie potrafimy sobie przebaczyć, nie będziemy też chcieli i potrafili komunikować swoich potrzeb,
nie będziemy dzielić się ze sobą uczuciami, nie będziemy
umieli być sobą.
Nie jest łatwo mówić o swoich uczuciach. Często nie umiemy
ich nazwać, bo nie mamy z nimi kontaktu, nie uświadamiamy
sobie tego, co się w nas dzieje.
Marcin: Brakuje nam tego – nie potrafimy mówić o swoich
emocjach, przeżyciach i również w małżeństwie nie wchodzimy często na ten poziom dialogu. Jest poziom informacji
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– bo bez niego nie da się w ogóle funkcjonować. Potem jest
poziom uczuć, których nie umiemy nazwać i wypowiedzieć.
I nie tylko w czasie poważnej rozmowy na kanapie, ale po
prostu, na co dzień. Trudno nam mówić o tym, co się w nas
dzieje, bo „po co o tym gadać”.
Te wszystkie szkolenia z komunikacji – nasi rodzice tego nie
mieli. Pamiętam rozmowę z moim tatą, kiedy zadzwonił do
mnie i powiedział, że mieli szkolenie trzydniowe w pracy,
z warsztatami z komunikacji. Powiedział mi: „Marcin, gdybym ja o tym wiedział 40 lat temu, nasze małżeństwo wyglądałoby zupełnie inaczej”.
Monika: Zdarza się do dziś, że nie zgadzamy się na jakieś
komunikaty względem naszych dzieci, a rodzice potrafią
powiedzieć, że „przesadzamy”. „My was tak wychowaliśmy
i nic wam się nie stało, żyjecie”. No tak, żyjemy, ale co to za
życie? Ja wiem, że nasi rodzice nie mieli może świadomości
na ten temat, że się nie mówi dziecku „nie płacz”, „nic się nie
stało”, to były może inne czasy. Ale świat poszedł do przodu,
jest większa wiedza na ten temat, więcej narzędzi do nauki
komunikacji i myślę, że pomijanie ich byłoby pewnym zaniedbaniem, ignorancją.
Marcin: My staramy się naszym dzieciom pozwalać na wyrażanie ich uczuć i próbować je nazywać, niejako parafrazować je. Może komuś wydać się to niepotrzebne, ale taka
rozmowa o uczuciach to jest kapitał, który składamy tak-
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że w nasze dzieci. To od nas zależy, czy one będą potrafiły
mówić, że czują smutek, zawód, wstyd, ale też będą dzielić
się radością i wdzięcznością. No i bardzo ważne jest to, by
pamiętać, że nie możemy dzieciom dać tego, czego sami nie
mamy. One muszą widzieć, że my w ten sposób postępujemy.
Monika: Trudno przecież od nich wymagać, by mówiły, co
się dzieje, jeśli my im nie mówimy o naszych emocjach. Ja
sama do dziś się tego uczę.
Marcin: Tak, to nie jest łatwe. Zwłaszcza jeśli się tego nie
wyniosło z domu. Ale można się tego nauczyć.
Monika: Ja bym porównała komunikację w małżeństwie
do domu. Jest w nim parter, piętro, taras widokowy. Jest
też piwnica. Często jest tak, że wymieniamy się tylko informacjami bieżącymi – gdzie poślemy dzieci, co kupimy na
obiad. To jest parter. Kiedy się wspinamy na piętro, zaczynamy rozmawiać o tym, co czujemy, co przeżywamy, mówimy
ze sobą otwarcie. Taras widokowy to miejsce, gdzie możemy
spojrzeć w niebo, w gwiazdy, rozmawiamy o tym, jakie są
nasze najgłębsze pragnienia i marzenia. Jeśli nie będziemy
„wchodzić” na pierwsze piętro i taras, a zostaniemy tylko na
„parterze” i na poziomie suchych, technicznych informacji
– w końcu „zejdziemy” do piwnicy, gdzie jest brudno, ciemno, smród i nikt nie chce tam chodzić.
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Marcin: Myślę, że małżeństwo trwa wystarczająco długo, by
rozmowy na takim głębokim poziomie się nauczyć. Do tego
potrzebne jest też przekonanie o tym, że cokolwiek powiem
– nie zostanę odrzucony. To jest niesamowicie spajające.
Monika: Zdecydowanie, małżeństwo to nieustanna praca.
To nie jest tak, że już mamy przy sobie daną osobę, ona zawsze już z nami będzie i koniec. To ciągła praca, by móc być
dla siebie bratnimi duszami, osobami, które mają do siebie
ogromne zaufanie. Ale żeby to zrobić, trzeba poruszać też
trudne tematy, te, które siedzą nam gdzieś głęboko w sercu.
To jest bardzo ważne w małżeństwie – że mam osobę, z którą mogę dzielić się moim sercem, przed którą mogę wylać
swoje serce.
Małżeństwo to bycie 24 godziny na dobę z jednym człowiekiem. Trwanie przy jednej osobie, która nie zawsze zachowuje się tak, jakbyśmy się tego spodziewali. Ale to jest decyzja „tak, chcę, wybieram właśnie Ciebie na dobre i na złe”.
Nie tylko na te chwile, kiedy będziesz spełniał moje oczekiwania, ale też na te trudne. Dopiero z tą świadomością relacja między nami będzie się pięła, pokonywała trudności.
Gdy ja myślę o małżeństwie, widzę przyjaciela na całe życie,
z którym mogę podzielić się tym, co dla mnie ważne, tym,
co jest najgłębiej w moim sercu.
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Gdy myślę o małżeństwie,
widzę przyjaciela

na całe życie,
z którym mogę

podzielić się tym,

co dla mnie ważne,
tym, co jest najgłębiej

w moim sercu.

Wspomniałeś Marcinie, że rodzina jest jak firma oraz że
w pewnym momencie zdałeś sobie sprawę, że jest ona dla Ciebie kluczowym projektem życiowym. Jak w założeniu rodziny
wykorzystać takie projektowe podejście?
Marcin: Rodzina jest jak organizacja. Mamy jakiś cel, wspólne wartości, które wyznajemy i które pomagają go realizować w taki a nie inny sposób. Dzieci wychowujemy po to, by
kiedyś były samodzielne i wyszły z domu. To może wydać
się zabawne, ale ostatecznie one w rodzinie dostają narzędzia do tego, by założyć własne rodziny. Gdy są w domu,
to jest czas budowania, napełniania wszystkich „zbiorniczków”. Jeśli nie zostaną one wypełnione, to trzeba będzie
pewne kwestie przepracować samemu.
Warto odpowiedzieć sobie na pytanie o misję: czym jest
moja rodzina? Do czego dążymy? Czy chodzi tylko o to, by
żyć pod jednym dachem, ale jakby osobno, czy może naszą
misją jest być otwartym na drugiego człowieka – i w domu
i poza nim. Jeśli dzieci zobaczą, że jesteśmy rodziną również
na zewnątrz, to choć będą widzieć inne dzieci i innych dorosłych, będą mieć przekonanie, że to my tworzymy rodzinę.
To później może je uchronić od wpływów zewnętrznych. Za
chwilę pójdą do grup rówieśniczych i bardzo ważne jest to,
by to, co wyniosą z domu, mogły też przekazać innym.
Naszą misją jest pokazać, że choć bardzo się różnimy między sobą, to i tak potrafimy być razem.
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To także wielkie zadanie dla nas, ludzi wierzących. Pokazywać, że taką drogą idziemy i jeśli ją wybierzesz, to się cieszymy, a jeśli nie – to też się cieszymy i nie chcemy się od
ciebie odgradzać. My nie możemy tworzyć jakichś enklaw,
że tu jest miejsce dla rodzin, a tu dla ludzi bez rodzin. Ludzie będą chcieli wchodzić w małżeństwa, jeśli zobaczą inne
małżeństwa, które świecą, mają w sobie pociągający blask,
który rodzi pragnienie „ja też tak chcę”.
Widziałam, że pod jednym z Waszych filmów pewna dziewczyna napisała: „Dzięki Wam rozeznałam swoje powołanie
do małżeństwa”. Jakiego świadectwa małżeństw dziś potrzeba, by przynosiło ono takie owoce?
Marcin: To działa niejako w dwie strony. Jest motywacja
zewnętrzna, czyli „o, trzeba by zaświadczyć, to może teraz
zrobimy coś takiego” bo myślimy sobie – jak możemy się
tak zachowywać w taki a nie inny sposób, skoro na zewnątrz
pokazujemy co innego? To trzeba przepracować.
Ale ważniejsza jest motywacja wewnętrzna, wypływająca
z przekonania na temat tego, kim ja jestem. To powinno wystarczyć. Ale do tego etapu trzeba powoli dojść.
Trzecia rzecz to wartości, którymi się kierujemy. Mamy jakiś własny kod rodzinny, że jesteśmy tym, kim jesteśmy, nie
jesteśmy rodziną Nowaków czy Kowalskich, tylko rodziną
Gomułków i to nas porządkuje w roli liderów, przewodzących rodzinie i definiuje to naszą rodzinę. Każda rodzina
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odkrywa co ją konstytuuje, co jest jej rdzeniem, co jest dla
niej najważniejsze. I każda rodzina taki projekt na swój sposób realizuje.
I jaki jest Wasz kod? Co jest dla Was najważniejsze?
Marcin: Ostatnio opowiadałem, że gdybym miał wybrać
takie miejsce, które miałoby mówić o jakimś przepisie na
rodzinę, to byłby to nasz stół. Pamiętam, że jak wprowadzaliśmy się do domu, to pierwszą rzeczą, którą chciałem, by
się w nim pojawiła, był właśnie stół. Duży stół, przy którym będziemy mogli zasiąść, ale przy którym będą mogli
także gromadzić się ci, których po prostu przyjmiemy, którzy przyjdą do nas. Zawsze było dla nas jasne, że nasz dom
będzie domem otwartym na innych. To również zachęta
do wdzięczności: jeśli ci się powiodło w życiu, to nie buduj
wyższego muru, tylko dłuższy stół.
To też jest misja i naszej rodziny: żeby łączyć podzielonych
ludzi, budować mosty. Jest wokół tyle polaryzacji, walk.
Pod tym względem też można zauważyć, że projekt rodzina jest projektem rozwojowym. Oczywiście jako – jakby nie
było – lider tego projektu, wierzę, że ten projekt zrealizuje te
cele główne i szczegółowe.
Myślę, że dla projektu, jakim jest rodzina, to bardzo ważne,
by sobie uświadomić, że kiedyś ten „sajgon” minie, dzieci
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wyjdą od nas – to, co przeżywamy dziś, to tylko etap. My
oczywiście za tym chaosem jeszcze zatęsknimy, to pewne,
ale dobrze jest spojrzeć na nasze zadania, naszą rolę w szerszej perspektywie. „Zawsze jest sens, kiedy widać cel”, jak to
śpiewa Luxtorpeda. Dobrze jest tego celu nie tracić z oczu.
Projekt rodzina będzie ewoluował, teraz jest najważniejszy
dla niego czas, czas inwestycji w małżeństwo – za co kiedyś,
wierzę, będziemy sobie nawzajem wdzięczni.
Powiedzcie w takim razie, jak się przygotować do projektu jakim jest małżeństwo i rodzina?
Monika: Wzięłabym to przygotowanie do małżeństwa
w cudzysłów, bo moim zdaniem nie da się do niego przygotować tak całkowicie. Wiele rzeczy jest nie do przewidzenia,
będą się one urzeczywistniać dopiero wtedy, gdy będziemy trwać przy sobie. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie wszystkich sytuacji i naszykować na nie. Ale im więcej
mamy teorii, tym lepiej pójdzie nam praktyczne radzenie
sobie z wyzwaniami. Warto więc korzystać z tego, co jest już
w sieci – publikacje, podcasty, konferencje, nawet testy, jak
chociażby ten o wspomnianych „pięciu językach miłości”.
Paradoksalnie może nam się wydawać, że to nie będzie
nam potrzebne. Przypomina mi się nasz kurs małżeński,
na którym omawialiśmy kolejne etapy rozwoju małżeństwa
i wydawało się, że mamy je już wszystkie za sobą: etap zależności, uniezależniania i niezależności i współzależności.
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A potem okazało się, że w małżeństwie przechodzimy je
wszystkie jeszcze raz. Słyszeliśmy też o zasadzie „złotego
kwadransa”: żeby codziennie znaleźć dla małżonka 15 minut na rozmowę z patrzeniem sobie w oczy. Jako narzeczeni
myśleliśmy sobie „Co to jest 15 minut? Przecież to oczywistość!”, a potem okazało się, że nawet o ten kwadrans trzeba
w ciągu dnia po prostu zawalczyć.
Wydaje się, że dobry kurs przedmałżeński może bardzo pomóc w przygotowaniu do małżeństwa, a na pewno w podjęciu
świadomej decyzji o nim. Zdarzają się przecież sytuacje, że
para po takim kursie się rozstaje. Zwłaszcza, gdy rzeczywiście podejmuje się nim naprawdę poważne tematy i okazuje się, że narzeczeni zupełnie w tych istotnych kwestiach się
rozjeżdżają. Wy sami prowadzicie takie kursy. Co najbardziej
zaskakuje narzeczonych na tych spotkaniach?
Monika: Rzeczywiście na kursach przedmałżeńskich wychodzą na wierzch takie kwestie. Ale dobrze, że to się dzieje
przed ślubem, a nie po – właśnie na tym powinno polegać
przygotowanie. Podejmując różne trudne tematy może nam
się wydawać, że już mamy je omówione. Moim zdaniem jednak my po prostu trochę bezwiednie przyjmujemy wszystko, co ustalimy z drugą osobą – zwłaszcza, gdy jesteśmy na
etapie zakochania i zauroczenia nią. Niekoniecznie jest to
zawsze przemyślane i dojrzałe. A za jakiś czas miłość dojrzewa, relacja dojrzewa, my dojrzewamy jako osoby i okazuje
się, że nie wszystko jest takie proste. Jeden z narzeczonych
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przyznał się nam kiedyś, że nie spodziewał się, że w małżeństwie „trzeba aż tyle ze sobą rozmawiać”.
Marcin: Warto rzeczywiście dołożyć starań, żeby do małżeństwa przygotować się jak najlepiej. Szczerze, nie pomijać
niczego, dotknąć każdej ze sfer. Natomiast nasze doświadczenie życiowe pokazuje, że dopiero w małżeństwie jesteśmy w stanie wejść na ten głębszy poziom i zweryfikować
założenia wstępne naszego projektu. Na etapie kolejnych
prac badawczych trzeba znów te założenia weryfikować,
modyfikować rozwiązania i dalej zmierzać do celu. Nie zatrzymywać się na tym, że jak coś poszło nie tak, to to już jest
nieszczęście i tak już będzie zawsze. To kłamstwo. Nie wiemy do końca, co nas czeka, jesteśmy ludźmi, a nie robotami.
Życie jest dynamiczne i nasza miłość też może taka być.
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1.4

Małżeństwo
jak arbuz
- wgryzamy się
w niego i ciągle
mamy mało!
Anna i Wojciech Hazukowie są małżeństwem od 14 lat.
Są szczęśliwymi rodzicami piątki dzieci: Marysi, Ulci,
Elenki, Basi i Jasia. W rozmowie wyjaśniają jak z kilkuletniego kryzysu i „istnienia przy sobie” przejść do
relacji pełnej gorącej miłości i zakochania bez miary.

Jak zaczęła się historia Waszego małżeństwa?
Wojciech Hazuka: Poznaliśmy się na rekolekcjach ignacjańskich, czyli jak wiesz, tam, gdzie się ze sobą nie rozmawia
i nie patrzy się sobie w oczy (śmiech). Przed rozpoczęciem
rekolekcji był moment zakwaterowania, i Ania – wtedy obca
mi osoba – usłyszała tylko mój głos i już wiedziała, że chce
wejść ze mną w związek i to najlepiej od razu małżeński!
Anna Hazuka: Pewnie brzmi to mocno niedorzecznie, bo
my się wtedy nawet nie zobaczyliśmy, ale wystarczyło mi
usłyszeć jego głos i dosłownie nogi się pode mną ugięły. Zaznaczę tylko, że miałam wtedy 23 lata i wydawało mi się, że
zachowania podlotka już mi nie grożą. A tu proszę – obcy
chłopak prosi siostrę na furcie o otwarcie drzwi, moje serce
zaczyna bić jak oszalałe, a w głowie pojawia się jedna myśl
„Boże, proszę, żeby to tylko nie był żaden ksiądz ani kleryk...” (śmiech). To była miłość od pierwszego usłyszenia.
W jednym tekście na portalu Stacja7.pl zdradziłaś Aniu, że
nigdy nie marzyłaś o ślubnym kobiercu, a idea małżeństwa
wydawała Ci się... zbędna. A tu nagle - szybko, biegnijmy
przed ołtarz?
Anna: Na tych rekolekcjach byłam już w trochę innym momencie życia. To, że nie zakładałam ślubnego kobierca, to
był tak naprawdę efekt różnych zranień, których niestety
było u mnie sporo. Byłam tak silnie zakompleksionym czło-
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wiekiem, że wydawało mi się niemożliwe, by ktoś się mną
zainteresował. Więc tak asekuracyjnie, a priori założyłam
sobie karierę intelektualną, ciężkie podboje świata i kosmosu (śmiech) i wierzyłam w to, że tak właśnie będzie! I że
w taką optykę na pewno nikt nie wejdzie, bo nie ma po co.
To jest przykre, ale rzeczywiście tak było.
W jakim momencie to się zaczęło u Ciebie zmieniać?
Anna: Bardzo piękne rzeczy działy się m.in. na tych rekolekcjach, na których poznaliśmy się z Wojtkiem. Świat
wywraca się człowiekowi do góry nogami, kiedy zaczyna
przyjmować miłość Pana Boga, kiedy Go spotyka. Im bardziej zanurza się w Jego miłosierdzie, tym coraz wyraźniej
rozumie, że nie ma zranienia, którego Boża miłość nie jest
w stanie uzdrowić. Kiedy choć raz spotkasz wzrok Ukrzyżowanego, wtedy zaczynasz patrzeć na siebie inaczej. Jak możesz dłużej odrzucać siebie, skoro Twój Bóg patrzy na Ciebie
z tak nieskończoną miłością? Myślę, że to jest taki proces,
który trwa w nas całe życie i (daj Boże!) przed śmiercią zobaczymy, jacy jesteśmy piękni i wyjątkowi, a na pewno zobaczymy to w niebie. Ale póki co, ten nasz wzrok jest mocno
zepsuty i potrzebuje uzdrowienia.
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Rekolekcje ignacjańskie pomogły Ci go wyleczyć?
Anna: Leczy nas łaska, rekolekcje tylko stwarzają dla niej
przestrzeń. Ale rzeczywiście akurat na tych rekolekcjach, na
których poznałam Wojtka, wydarzyło się coś fundamentalnie ważnego. Odprawialiśmy wtedy I tydzień - to jest taki
czas, w którym święty Ignacy zachęca, żeby popatrzeć na
nasze grzechy i słabości w świetle miłości Bożej. Tam zdarzyła się taka wyjątkowa sytuacja – poczułam miłość Boga
Ojca! Nie miłość Pana Jezusa-Zbawiciela, tylko miłość Ojca,
miłość stwarzającą mnie. Żeby stać się żoną, najpierw trzeba
stać się córką. Jeśli nie przyjmie się tej nieskończonej miłości Ojca, nasze serce będzie cały czas głodne. A wtedy nie
jesteśmy zdolni do zbudowania związku, bo druga osoba nie
jest w stanie kochać nas taką miłością, jakiej każdy człowiek
potrzebuje – bezwarunkową, ogromną, wieczną. Pan Bóg
mnie pięknie poprowadził – w momencie, w którym postawił na mojej drodze mężczyznę, na którego punkcie solidnie mi „odbiło”, zatroszczył się równocześnie o to, abym
weszła na drogę procesu w przyjmowaniu Jego miłości, bo
ostatecznie tylko On – mój Stwórca jest odpowiedzią na
wszystkie głody mojego serca.
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Miłość

jest decyzją,

a skoro jest decyzją,
to też jest

pewnego rodzaju
pracą.
Rozdział 1.4

Co robić, gdy to „odbicie” na czyimś punkcie zaczyna mijać?
Motyle jakby bezpowrotnie wyfruwają z brzucha, miejsce zauroczenia wypełniają coraz wyraźniejsze wady tej drugiej osoby...
Wojciech: To jest jedna z tych rzeczy, które zostały mi w życiu odkłamane. Przez wiele lat, pewnie i nawet na początku
naszego związku, sądziłem, że miłość to emocje. A przecież
te wszystkie przyjemne uczucia towarzyszące zakochaniu,
te wspomniane przez ciebie „motylki w brzuchu” w pewnym momencie wygasają. Miłość jest decyzją, a skoro jest
decyzją, to też jest pewnego rodzaju pracą. Porównałbym
to do pracy na roli. Czasami trzeba się po prostu ubrudzić,
żeby potem móc zebrać jakiś owoc i plon. Mieliśmy wiele
kryzysów, które wynikały z naszych różnic (a my naprawdę
bardzo się różnimy!), ale też z tego, że pomimo całej wiedzy
teoretycznej źle postrzegaliśmy miłość, nie do końca rozumiejąc o co w niej chodzi.
W popularnych filmach i serialach, szczególnie tych produkcji Netfliksa, niemal zawsze jako przyczynę zdrady czy rozpadu małżeństwa bohaterowie wymieniają argument, że „miłość się skończyła”. Czy miłość pomiędzy małżonkami może
się w ogóle skończyć, wypalić, umrzeć?
Anna: Tak. Ale to chyba nie miłość umiera, tylko jej niepoprawne wyobrażenie. I my mieliśmy 7 bardzo trudnych,
chudych lat w małżeństwie, w których tak naprawdę nie
rozumieliśmy na czym polega miłość. Te pierwsze lata doprowadziły nas do sytuacji, w której stanęliśmy bardzo wy-
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raźnie na granicy takiego „istnienia przy sobie”. Na pewno
nie zakładaliśmy rozwodu, ale mieliśmy poczucie, że coś się
bezpowrotnie skończyło.
Na czym polegało to złe wyobrażenie miłości?
Anna: Przez bardzo długi czas pojmowałam miłość w taki
sposób, że to Wojtek jest mi coś winien i że to on ma być odpowiedzią na wszystkie moje emocjonalne i fizyczne potrzeby. Choć doskonale znałam książki np. Jacka Pulikowskiego
i hasła: „miłość to decyzja”, „miłość to nie są uczucia”, „zaprzeczeniem miłości jest egoizm, nie nienawiść”, to w praktyce ja naprawdę oczekiwałam od Wojtka stałej gotowości
do zajmowania się mną. Wydawało mi się, że miłość polega
na tym, że to on spełnia moje oczekiwania. I dokładnie tak
jest przedstawiana miłość we wszystkich możliwych filmach
czy serialach. Teresa Dmochowska użyła kiedyś takiego kapitalnego porównania, że przez pierwsze lata małżeństwa,
małżonkowie zachowują się w stosunku do siebie jak kolonizatorzy – uznajemy, że mamy akt własności w stosunku
do naszej drugiej połowy i chcemy ją kolonizować, po to, by
z niej czerpać wszelkie dobra. Nam się właśnie to przydarzyło. Taka postawa doprowadziła do sytuacji skrajnie trudnej,
gdzie miałam poczucie, że jestem niekochana i że coś się
bezpowrotnie skończyło.
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Jaki był pierwszy krok do odbudowy Waszego małżeństwa?
Anna: Musiałam zrozumieć, że w naszym małżeństwie wadliwe były tak naprawdę fundamenty - przeświadczenie, że
jestem w związku po to, aby mnie kochano. A tymczasem
to jest początek katastrofy, bo wtedy człowiek całą energię
wkłada w oczekiwania, życzenia, wyobrażenia, a z czasem
w przeżywanie rozczarowania i rozpaczy. Błędne koło, które
doprowadza do jedynego „słusznego” wniosku, że w związku
wszystko byłoby dobrze, gdyby to ta druga osoba się zmieniła.
Wojciech: Wierzyliśmy, że sami robimy wszystko dobrze,
a wszystkiemu winny jest ten drugi.
Anna: Mieliśmy taką postawę, że moja wizja działa i na
pewno jest dobra, tylko ta druga osoba nie potrafi się dostosować. I wreszcie nadeszła noc, w której z bezsilności zaczęłam wołać do Pana Boga o ratunek. Odpowiedź przyszła
prawie natychmiast, ale była dla mnie kompletnym zaskoczeniem. Zdałam sobie sprawę, że od siedmiu lat nie robię
nic innego, jak tylko staram się zmienić Wojtka i, że nie jestem w stanie tego zrobić - jestem w stanie zmienić tylko
siebie. To było naprawdę wielkie odkrycie! Jeśli chciałam,
żeby nasz związek wyglądał inaczej – miałam zacząć od siebie. I to był moment, kiedy tak naprawdę zaczęło się nasze
małżeństwo. To jest bardzo trudne i ludzie się tego boją, bo
chcieliby usłyszeć, że małżeństwo to jest miejsce, w którym
jesteśmy kochani. Tak, to prawda, ale najpierw, w tym pierw-
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szym i najważniejszym aspekcie to jest przestrzeń gdzie to
my kochamy. Podczas jednego z naszych pierwszych wyjazdów na rekolekcje dla małżeństw usłyszeliśmy świadectwo
małżonków, którzy przyznali, że codziennie rano budzą się
z pytaniem: Co ja mogę dzisiaj dla niego zrobić? Co ja mogę
dzisiaj dla niej zrobić? W tych dwóch prostych pytaniach
zamyka się istota małżeństwa. Kiedy mamy tak określone
fundamenty, sprawdza się właśnie to, o czym mówił Wojtek,
że miłość to jest decyzja i konkretna praca.
Jak ta „praca” wygląda w praktyce?
Wojciech: Dla przykładu – dla Ani jest ważne moje poranne „Dzień dobry Kochanie”, mój uśmiech i pocałunek.
Często wychodzę na cały dzień i ten poranek to tak naprawdę wszystko, co ode mnie może dostać. A ja rano – cóż...
czuję się jak z krzyża zdjęty. Rano jest prawdziwa masakra
(śmiech). Ania nie umiała mi powiedzieć wprost: „Słuchaj,
ja potrzebuję żebyś się uśmiechnął do mnie rano, przytulił,
nawet jak ci się nie chce, bo ten Twój poranny foch potrafi mi zepsuć całkowicie dzień”. Musiało minąć sporo czasu,
musieliśmy oboje nauczyć się rozumieć swoje potrzeby,
uczucia, temperamenty, żeby z tak błahej sprawy nie rodziły się już między nami podziały. Dziś, chociaż nadal rano
marzę tylko o kawie, pamiętam, żeby dać Ani odczuć, że ją
widzę, że ją kocham i, że życzę jej cudownego dnia. Z takich
drobiazgów, z takiej codziennej pracy, stwarzają się pewne
ścieżki, które stają się naszym językiem miłości.
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Ta rezygnacja z siebie i skupienie się na potrzebach drugiej
osoby jest zupełnie przeciwne do narracji, która, mam wrażenie, dominuje szczególnie w mediach społecznościowych:
pomyśl o sobie, realizuj swoje potrzeby, jeśli masz na coś
ochotę - zrób to, przecież nikt nie będzie ci dyktował co jest
dla ciebie dobre, a co nie… itd. Nauczyliśmy się oczekiwać,
a nie umiemy dawać. Nie mieliście obaw, że to się nie uda, że
nie podołacie tej pracy nad Waszą relacją?
Anna: To jest naprawdę duże ryzyko... I prawdę mówiąc,
nie wiem jak można je podjąć bez Pana Jezusa. Tylko chrześcijaństwo pokazuje odwrotny kierunek od tego, który jest
w świecie. Chrześcijaństwo jest zawsze skierowane do drugiego. Bóg przychodzi do człowieka jako pokorny Sługa,
a następnie posyła człowieka, aby służył innym. Chrześcijaństwo nie jest o tym, że skupiamy się na sobie. Kiedy wstaję rano i myślę co mogę dzisiaj zrobić dla Wojtka, jednocześnie nie licząc na to, że on zrobi coś dla mnie, to czuję
się jak komandos Pana Boga, który ma wykonać skok bez
spadochronu – jestem w sercu chrześcijaństwa. Ale to właśnie jest miłość. Pamiętam, że kiedy pojawiła się u mnie
taka postawa, kiedy ja zaczęłam myśleć bardziej o Wojtku
niż o sobie – dopiero to rzuciło go na kolana. Obudziła się
w nim decyzja: „OK, to ja też zrobię coś dla niej!”. I muszę
przyznać, że z tygodnia na tydzień, z roku na rok czuję się
tym jego obdarowywaniem coraz bardziej onieśmielona.
Nigdy nie przypuszczałam, że doczekam się od Wojtka spojrzenia tak pełnego miłości, takich słów zachwytu, takiego
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wsparcia i bezwarunkowego bycia zawsze po mojej stronie.
Ale ryzyko polega na tym, że ktoś musi zrobić ten pierwszy
krok w ciemno. Zaznaczę tylko, że zupełnie inaczej trzeba potraktować sytuacje w rodzinach, gdzie np. stosuje się
przemoc. Oczywiście w takich skrajnych, patologicznych relacjach wszystko się zmienia. Wtedy zapominanie o sobie, a pójście w kierunku drugiego, będzie oznaczało zagładę rodziny,
dzieci itd. Natomiast, co do zasady, taka postawa czyni cuda.
Co z perspektywy czasu było dla Was kluczowym momentem
w naprawie Waszej relacji?
Anna: Po tych siedmiu chudych latach, pełnych kłótni, walk
i przeciągania liny na swoją stronę, byliśmy bardzo poobijani. Wiedzieliśmy, że musimy coś fundamentalnie zmienić
w naszym małżeństwie, że potrzebujemy nowego rozdania.
I wtedy Pan Bóg przyprowadził do nas znajomych, którzy
zaprosili nas na weekend dla małżeństw w ramach Spotkań
małżeńskich. Są to weekendowe warsztaty oparte na dialogu, który prowadzi do autentycznego, często pierwszego po
latach, spotkania małżonków ze sobą. Spotkania bez masek,
bez niepotrzebnych uprzedzeń, spotkania w prawdzie!
Na czym polegają te spotkania?
Anna: Główny charyzmat Spotkań polega na nauce dialogu
– rozmowy opartej na 4 zasadach. Po pierwsze – słuchaj.
To naprawdę fundamentalnie ważna zasada – zrobić prze-
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strzeń, aby współmałżonek mógł wypowiedzieć się spokojnie do końca. Po drugie – nie oceniaj. Ważniejsze jest to,
żeby kogoś spróbować zrozumieć, a nie wystawić mu uprzedzającą ocenę, bo przecież i tak wiemy, co powie, jak myśli
i co uważa. Po trzecie – dziel się swoimi uczuciami, a nie
dyskutuj. Dyskutowanie to choroba, którą jest dzisiaj zainfekowany cały świat. Lubimy powtarzać takie hasło „Ja mam
rację, ty masz rację i co z tego?”. Walka na argumenty nie
popycha związku do przodu. I po czwarte, i najważniejsze
– przebaczaj. Czasem jedyne, co naprawdę może uratować
małżeństwo to przebaczenie. Czasem bez radykalnego „wybaczam” nie sposób pójść dalej. Spotkania małżeńskie oferują małżonkom kompleksową pracę nad relacją. Pomagają
przede wszystkim zrozumieć samego siebie, swoje uczucia,
potrzeby. Uczą wzajemnego zasłuchania w odmienność
małżonków i pokazują, że ta inność nie musi boleć i ranić,
ale może stanowić szansę na niesamowite uzupełnianie się.
Oferujemy małżonkom, poza weekendami podstawowymi,
weekendy pogłębiające, które w sposób szczególny pozwalają przyjrzeć się jakiemuś aspektowi naszego małżeństwa
(naszym potrzebom, temperamentom, naszej więzi erotycznej itd.), a także stałą roczną formację w małych grupach
i kapitalne rekolekcje wakacyjne, w których priorytetem jest
czas dla małżeństwa i rodziny.
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Wojciech: A najzabawniejsze w tej naszej historii jest to, że
my, którzy byliśmy na skraju katastrofy, dzisiaj jesteśmy animatorami Spotkań i mamy odwagę mówić małżonkom, że
najlepsze wciąż przed nimi. Te cztery zasady dialogu, żmudnie wprowadzane w życie każdego dnia, wsadziły nas na
niesamowitą autostradę ku jedności.
Dosłownie autostradę! Nie możecie od siebie oderwać oczu!
Anna: Bardzo często mówimy o tym małżonkom, że naprawdę wszystko w nas umarło, a jedyne uczucie, jakie było
między nami to wielkie rozżalenie.... I te straszne, bezsenne
noce, w których myślało się z przerażeniem o tym, że się popełniło największy błąd życia decydując się na małżeństwo.
A nagle - ja jestem przed czterdziestką, Wojtek po czterdziestce, a zachowujemy się jak dzieciaki! (śmiech). Jesteśmy
zakochani w sobie po uszy! Pan Bóg jest w stanie wskrzesić
wszystko, nawet taką umarłą, zwiędłą, rachityczną miłość.
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W trakcie naszej rozmowy wypisałam słowa, których często
używaliście: ryzyko, rezygnacja z siebie, przebaczenie, praca
nad sobą, umieranie dla drugiego. To brzmi bardzo… negatywnie i skomplikowanie! Dlaczego tyle (trudnych!) rzeczy
trzeba zrobić, żeby być szczęśliwym?
Wojciech: Dlaczego negatywne?! To „umieranie” można
porównać do ziarna, które najpierw musi obumrzeć, żeby
mogło wydać plon. Na początku może się wydawać, że to
tragedia, ale trzeba na to popatrzeć w szerszej perspektywie.
Anna: Warto też podkreślić, do czego doprowadziło nas to
umieranie…
Wojciech: Do życia! To są słowa, które pewnie nie oddają
tego wszystkiego, co się między nami wydarzyło. To umieranie oznacza po prostu stwarzanie przestrzeni, którą ma wypełnić druga osoba. Przestrzeni, w której nie ma już miejsca
na „ja” i „moje”. I nagle się okazuje, że to jest super! Że jest
coś większego i wspanialszego niż moje pomysły, moja racja, moje poglądy. Jesteśmy my!
Anna: Papież Franciszek pięknie powiedział, że małżeństwo
to jest taniec z przymrużonymi oczyma i nieustanny zachwyt. Taki obraz małżeństwa jest możliwy tylko wtedy, gdy
weźmiemy nasz krzyż. Jeśli podejmiemy ryzyko, zmierzymy
się z trudem w naszej relacji - wtedy zbliżamy się do zmartwychwstania. I my w którymś momencie zaczęliśmy wyraźnie przeczuwać, do czego Pan Bóg zawołał małżonków,
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jak niesamowicie smakuje jedność takich dwóch baranów
jak my. Albo jak zjawiskowe jest to, że nasze talenty, nasza
inność nas tak ubogacają.
„Inność” może być zaletą w małżeństwie?
Wojciech: Byłoby aż dziwne, gdybyśmy byli tacy spójni we
wszystkim, to byłoby strasznie nudne! (śmiech)
Anna: Wojtek to naczelny flegmatyk w naszej rodzinie, a ja
jestem cholerykiem. I teraz pozostaje pytanie: co mogę zrobić z tą innością? Ona może nas strasznie ranić i to się u nas
działo przez te 7 pierwszych lat, i wciąż się jakoś tam do
pewnego stopnia dzieje, ale ona może być też niesamowitym
bogactwem. Bardzo lubimy obraz małżeństwa, który stworzył śp. ks. Krzysztof Grzywocz. Powiedział, że wzajemna
miłość jest jak gra dwójki tenisistów na korcie. Gdybyśmy
byli tacy sami, to ten mecz byłby po prostu strasznie nudny.
Wojciech: Im lepszy przeciwnik, tym się więcej można
nauczyć.
Anna: Im bardziej „inny”, tym bardziej mecz jest ekscytujący i pobudzający do rozwoju, do tego, że muszę szybciej
dobiec, żeby podbić podkręconą piłkę.
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Wielkie rzeczy
dzieją się

w małżeństwie,
kiedy zaczynamy
postrzegać wzajemną

inność

jako dar,

a nie zagrożenie.

Wojciech: Bardzo trafnie określił też współmałżonka, nazywając go „moim kochanym przeciwnikiem”. W tym znaczeniu, to jest naprawdę głębokie!
Anna: Wielkie rzeczy dzieją się w małżeństwie, kiedy zaczynamy postrzegać wzajemną inność jako dar, a nie zagrożenie. To jest po prostu kapitalne! Dla przykładu - jestem
osobą, która przy podejmowaniu decyzji ma mnóstwo wątpliwości, niemal zawsze mówię: „Boże, Wojtek, co to będzie,
jak się pomyliliśmy, jak coś pójdzie źle?”. A Wojtek, jak taka
prawdziwa skała, odpowiada ze spokojem: „Anusia, idziemy, a jak będzie źle, to zawrócimy”. On nasz świat bierze
na klatę i idzie pierwszy. Ja już naprawdę nie muszę wtedy
tego wszystkiego nieść sama, bo to on jest do tego stworzony. Z kolei z naszej dwójki, mi jest zdecydowanie bliżej do
świata emocji, do świata uczuć naszych dzieci. Mieliśmy
z Wojtkiem różne wizje wychowywania - on bardzo „podkręcał” śrubę, ja znowu bardzo poluźniałam. Pamiętam, że
w pewnym momencie zaczęłam mocno pracować nad sobą,
żeby brać pod uwagę zdanie Wojtka. Chciałam mieć odwagę
poszerzyć swoje horyzonty myślenia i zrezygnować z monopolu na wychowanie. I wtedy stało się coś, co dosłownie rzuciło mnie na kolana. Wojtek zaczął mnie pytać o to, co ma
zrobić w danym momencie z dzieciakami - uznał, że akurat
w aspekcie „zarządzania emocjami”, to ja mogę dać mu coś,
czego on nie ma. Że ja mu pomogę zrozumieć ten mały kobiecy świat, który mamy w domu w poczwórnej ilości.
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Uzupełnianie siebie to jedna sprawa, a co jeśli pojawiają się
takie różnice w charakterach, które trudno zaakceptować?
Anna: Znowu posłużę się przykładem. Wojtek bardzo lubi
jeździć na rowerze. Dziś np. zrobił 100 km wokół stawów
Milickich, w pięknych okolicach podwrocławskich. Zwykle
wraca z tego roweru „uchachany” jak nie wiem co, a ja tutaj w garach, w dzieciach, tekst dla Stacji piszę na kolanie
(śmiech). A on wraca i zaczyna opowiadać: „a przy tym kamieniu skręciłem w prawo, a potem pojechałem przez most,
a potem tam były krzaki, a tam było to…”. I on wie, że to
mnie szczerze denerwuje! I z jednej strony mogę przewracać oczami, bo naprawdę nie mam ochoty tego słuchać, ale
mogę na to spojrzeć inaczej. Czemu on mi to wszystko opowiada? Czemu spędza w garażu przy rowerach każdą wolną chwilę? Bo to jego wielki konik, ale uwaga – on chce go
dzielić ze mną! Jak to do mnie dotarło, to zupełnie inaczej
zaczęłam patrzeć na te opowieści o kamieniach i dębach, co
je sadzili harcerze. Widzę w tych relacjach taką prostą potrzebę mojego małżonka, żeby dzielić ze mną wszystko. Bo,
kiedy chwycisz taki małżeński flow, to nie chcesz już świata
przeżywać samemu, chcesz, żeby ten drugi był z tobą, żeby
można było się z nim podzielić twoimi przeżyciami. Mamy
ostatnio jakąś taką fiksację, jest nawet dość mocna, że nam
jest trudno rozstać się nawet na jedną noc. Nam jest szkoda
każdej chwili, której ze sobą nie spędzamy! Nawet nie chodzi o to, żeby być ze sobą minuta w minutę, ale my nie umie-
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libyśmy już chyba wieczorów spędzić osobno, no po prostu
my się zrobiliśmy jak takie psiapsióły! (śmiech)
Wojciech: Lubimy rozmawiać ze sobą! Uwielbiamy to! Jak
spotykamy się wieczorami na naszej domowej kanapie, to
zawsze najpierw ze sobą po prostu gadamy. Wysłuchujemy
swoich historii z dnia, dzielimy się czymś trudnym, smutnym, ale też uwielbiam, kiedy Ania opowiada mi domowe
wydarzenia z gatunku tych surrealistycznych. A tych u nas
jest naprawdę pełno! To, że lubimy przebywać ze sobą, wcale
nie znaczy, że jesteśmy jak nastolatki, które robią ze sobą
wszystko. I jedno, i drugie potrzebuje swojej przestrzeni,
i potrafimy to też w sobie uszanować. Ja, chociażby, potrzebuję czasami po prostu chwili spokoju, chwili dla siebie
i między innymi stąd rower, który jest dla mnie odskocznią.
Wszystko to, o czym teraz opowiadamy, musieliśmy w pewnym momencie wyartykułować, spokojnie nazwać, opowiedzieć sobie wzajemnie o swoich potrzebach, zrozumieć potrzeby drugiej osoby. Rzeczy nienazwane nie istnieją! Cały
czas będę się odnosił do tych dialogów małżeńskich, które
były dla nas prawdziwym trzęsieniem ziemi. Ja się na tym
naszym pierwszym weekendzie czułem tak, jakbym nagle
dostał jakiś kod dostępu do małżeństwa i wreszcie wszystko stało się jasne! Te dialogi uratowały nasze małżeństwo.
Zresztą, zapewniam – nie tylko nasze! To jest ciężka praca,
naprawdę bardzo ciężka, tak przegadać ze współmałżonkiem całe życie... Z naszego pierwszego weekendu wyjechaliśmy przetrąceni, ale też niesamowicie sobą zachwyceni!
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Anna: A jechaliśmy tam po 8 latach małżeństwa...
Wojciech: Jechaliśmy z nastawieniem, że właściwie niczego się tam nie dowiemy. A tu się okazało, że to my niczego
o sobie nie wiedzieliśmy. I na dobrą sprawę, po dialogach
zaczęliśmy na nowo nasze życie. Czwórka dzieci na liczniku,
a my dopiero zaczęliśmy!
Co jeszcze odkryliście po tej zmianie? Co to realnie zaczynało zmieniać w Waszym życiu?
Anna: W takim małżeństwie, które ma odwagę życia dialogiem, odkrywa się, że współmałżonek jest niesamowitym
balsamem i plastrem. Myślę, że trudniej byłoby mi zacząć
pracę nad moim ciałem po urodzeniu piątki dzieci, gdyby
nie to, że kiedyś Wojtek powiedział mi, że kochałby mnie
tak samo, nawet jakbym ważyła 100 kg. To niby jest taka
błahostka, ale to był dla mnie taki plaster - ktoś kocha mnie
tak bardzo i jest w tym tak bezwarunkowy! Doświadczenie
czegoś takiego wsadza człowieka na 100 koni i sprawia, że
można przenosić góry. Tak samo jak to, że Wojtek uśmiechnie się do mnie o poranku, a ja wiem ile go to kosztuje. Dla
mnie to jest jego czysta miłość. Wojtek mówił też o potrzebach - on ma na przykład potrzebę snu, której ja, jako znerwicowany choleryk, zupełnie nie rozumiem. Ja wiecznie coś
robię, wiecznie gdzieś latam. Nic tylko robimy, robimy, robimy, i uczymy się, i piszemy, i sprzątamy… (śmiech). A mój
mąż w tym czasie śpi! I co jest ważne, ja jestem dzisiaj już
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w stu procentach pewna, że Wojtek tego nie nadużywa - to
nie jest jakiś leń śmierdzący, nie, nie! Tylko tak przejawia się
jego potrzeba snu, która jest dużo większa niż moja. Przez
lata, ten jego nawyk drzemek w ciągu dnia był dla mnie
czymś strasznym, wiele wojen w domu wybuchało na tym
tle i dopiero przy kolejnych dialogach o naszych potrzebach
wreszcie zobaczyłam, że to ja mam problem, a nie on. To ja
nie umiałam odpoczywać. Mnie trzeba pasem przywiązać
do łóżka, żebym się położyła w ciągu dnia (śmiech). Więc
dialogi prowadzą nas między innymi do coraz lepszego wzajemnego zrozumienia.
Kiedy zaprosiliśmy Was do “Projektu Rodzina” zareagowaliście bardzo entuzjastycznie dzieląc się spostrzeżeniami z rozmów z narzeczonymi wskazując, że jednym z głównych powodów braku decyzji o małżeństwie jest lęk. Jak sądzicie co jest
źródłem tego strachu przed wejściem w związek małżeński?
Anna: Myślę, że z tym lękiem bardzo związane jest błędne rozumienie tego, na czym polega miłość. Lęk i błędne
pojmowanie miłości - to są dwie rzeczy, które powodują,
że ludzie żyją ze sobą bez ślubu. Niedawno rozmawiałam
z młodą, 18-letnią dziewczyną, która deklarowała, że przed
ślubem na pewno będzie mieszkać ze swoim chłopakiem,
bo „po ślubie nagle się okazuje, że on robi to, to, to i jeszcze
tamto i w ogóle, że to była wtopa życia.” Wysłuchałam tego
wszystkiego spokojnie, a na końcu powiedziałam: „Wiesz
co? Ale na tym to polega!
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Więź,

która tworzy się

pomiędzy

małżonkami

jest aż
nie do opisania!

Właśnie na tym to polega, że w którymś momencie jesteśmy
dla siebie kompletnymi wtopami!” I wtedy pojawia się pytanie, czy ja jestem w stanie pokochać tę kompletną wtopę ze
świadomością, że ja też jestem kompletną wtopą dla niego.
Właśnie wtedy, tak naprawdę wtedy zaczyna się miłość! Jeżeli jesteśmy tylko nastawieni na branie czegoś dla siebie,
to ja się nie dziwię, że ludzie nie chcą wejść w małżeństwo.
Po roku znajomości z Wojtkiem byliśmy już małżeństwem.
I te wszystkie kryzysy, które przeżywają pary około drugiego roku bycia w związku, my przeżywaliśmy w małżeństwie
i musieliśmy to przeżyć i przetrwać. Z perspektywy czasu
wiemy, że nasza historia była bardzo dobrze wyreżyserowana przez Pana Boga, bo pewnie gdybyśmy chodzili ze sobą
dłużej, rozstalibyśmy się z powodu „niezgodności charakterów”. A tak, nie było wyjścia i trzeba było znaleźć drogę
do siebie. Kiedyś zwróciłam uwagę, że w „Hymnie o miłości” jest takie zdanie: „miłość wszystko przetrzyma”. A więc
w miłość jest też wpisane zaciskanie zębów i przetrzymanie
trudnego czasu. Bez tego nie ma miłości!
Patrząc nieco w szerszej perspektywie w przyszłość - jakie
szanse stwarza małżeństwo?
Anna: Małżeństwo to jest najlepszy przepis na świętość.
Pan Bóg jest praktyczny i dlatego dał nam, jako ludzkości
- małżeństwo. To jest kompletny i komplementarny przepis
na życie w pełni. Masz kogoś na tym świecie, kto zna ciebie
do końca. Kiedyś ks. Pawlukiewicz powiedział, że właśnie to
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oznacza szczęście na ziemi – mieć na tym świecie człowieka, który nas dogłębnie zna, który wie jak nisko potrafimy
upaść, ale i tak kocha nas jak wariat i wierzy w nas, w to coś
najlepszego, co w sobie mamy. Mam bardzo dużo przyjaciół, mam wspaniałe siostry, ale żadna inna relacja nie jest
taką, jaka mnie łączy z Wojtkiem. I to jest jedyna relacja,
w której mówię: „kocham cię” też moim ciałem. Więź, która
tworzy się pomiędzy małżonkami jest aż nie do opisania!
I straszną stratą byłoby przeżyć życie nie doświadczywszy
tego, że można się tak bardzo oddać drugiej osobie. Że można tak w tym drugim odpocząć. Zauważyłam też u siebie,
że kiedy mam jakiś „zjazd” albo coś mnie zmęczy, to ja się
trzymam w stosunku do całego świata, ale w stosunku do
Wojtka puszczają mi wszystkie hamulce. I bardzo siebie za
to kiedyś ganiłam i uważałam, że to jest straszne, że traktuję
go jak taki piorunochron, że mogę w niego walnąć, bo i tak
wszystko wytrzyma. No ale właśnie o to chodzi, że on wytrzyma! Naprawdę staram się tego nie nadużywać, ale myślę, że w tamtym mechanizmie kryła się paradoksalnie moja
pewność co do jego miłości. Uwielbiam moment, kiedy się
godzimy i mówimy sobie z takim spokojem w głosie, z taką
pewnością, że i tak w siebie wierzymy i to się nie zmieni!
Niezwykły jest smak jedności małżeństwa. Tego, że gdzie ty,
tam ja. Tego, że on wie, jaką kawę lubię, a ja wiem, że największym prezentem dla niego jest hasło: „Jedź na rower,
ogarnę”. I jeszcze cała ta niekończąca się małżeńska przygoda w sypialni. Tak bardzo dojrzewamy, zmieniają nas doświadczenia życiowe, sami siebie wciąż odkrywamy na nowo
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i dookreślamy, a równocześnie jesteśmy coraz bliżej siebie.
Dwa osły, które wciąż są głodne siebie i wspólnych przygód...
Przez całą naszą rozmowę podkreślacie ogromną rolę wiary
w Waszej relacji. Jakie znaczenie w Waszym życiu ma małżeństwo jako sakrament?
Wojciech: Małżeństwo to relacja, w której jest żywy Bóg. To
ta nasza wyjątkowa relacja jest znakiem Boga, który w nas
działa. Ważne jest też to, że sakramentu małżeństwa nie
udziela ksiądz, tylko udzielają go sobie małżonkowie, przy
asyście, przy świadku. To jest niebywałe, jaką moc dostajemy od Boga! Jak On bardzo nam ufa, że postanowił tak namacalnie zamieszkać między małżonkami.
Anna: Albo raczej zna nas aż za dobrze i wie, że bez Niego
nie ma szans na to, żeby połączyły się w jedno takie skrajności jak kobieta i mężczyzna, jak flegmatyk i choleryk...
Nieprawdopodobne jest to, że miłość małżonków została
porównana do miłości Trójcy Świętej. Święty Jan Paweł II
mówił o tym w przepiękny sposób w katechezach środowych, że człowiek nie powstał na obraz i podobieństwo Boga
w znaczeniu statecznym. Nie jesteśmy do Niego podobni
wizerunkiem, ale jesteśmy podobni co do istoty, a istotą
Boga jest relacja. Bóg jest relacyjny i kiedy człowiek wchodzi
w taką głęboką relację opartą na prawdzie, na przebaczeniu,
dzieleniu, rozumieniu, to dosłownie świat zaczyna wirować,
bo człowiek doświadcza w sobie Samego Boga! My chyba
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nawet nie umiemy tego dobrze określić! Małżeństwo zaczyna promieniować jak Najświętszy Sakrament - ludzie wchodzą do domu i po prostu nie mogą z niego wyjść! (śmiech).
Masz ochotę z tymi ludźmi siedzieć, rozmawiać i nawet nie
do końca wiesz dlaczego. A to jest sakrament małżeństwa,
który jakoś tak udziela się wszystkim. To jest moc Boga,
który jest między nami. Kiedyś o. Knotz powiedział, że sakrament małżeństwa uaktywnia się tam, gdzie małżonkowie
pracują nad relacją. Wtedy jesteśmy podobni do Pana Boga,
kiedy chcemy ku sobie iść i na tej drodze jesteśmy gotowi
umierać, po to żeby zmartwychwstawać do czegoś niesamowicie pięknego.
Ta jedność w relacji jest możliwa poza małżeństwem? Czy można dotrzeć do takiego punktu jedności związku, ale nie być
w małżeństwie?
Anna: Mam sporo koleżanek, które mają dzieci i są w wolnych związkach. Czasem zastanawiam się, jak człowiek czuje się w takiej relacji, gdzie ta druga strona zostawia sobie
jakąś „furtkę” ucieczki. Myślę, że w takiej relacji nie ma tego
kroku w przepaść. To jest coś, co uniemożliwia zbudowanie
jedności. To jest jakiś fundamentalny brak zaufania. Znamy parę, która po kilkunastu latach dojrzała do ślubu cywilnego. Mam wrażenie, że oni nawet nie tyle potrzebowali
się „sprawdzić” przed ślubem, ale potrzebowali zrozumieć,
że miłość nie istnieje bez ostatecznej decyzji. W wolnych
związkach jest coś takiego, że jesteś dla mnie najważniej-
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szy „ale”. A tu chodzi o to, że jesteś dla mnie najważniejszy
i kropka. O tym jest sakrament małżeństwa. O tym jest ta
decyzja, że ja przestaję szukać. Ja ciebie wybrałam i to nie jest
tak, że ja płaczę i cierpię, bo ja już nie wybiorę setek innych. Ja
ciebie wybrałam i mam największy skarb mojego życia. Jesteś
i chcę tobie powiedzieć „jesteś wart tego, że zostawię te setki,
tysiące innych potencjalnych partnerów. Ty jesteś jedyny”.
Co chcielibyście przekazać osobom, które nie są przekonane
do sformalizowania swojego związku, do wchodzenia w małżeństwo?
Anna: W małżeństwie jest żywy Bóg i pozbawienie się takiej pomocy, takiego Przyjaciela, takiego Obrońcy i takiego
Nauczyciela miłości to ogromna strata! Nie wiem jak inaczej
to powiedzieć... Tak naprawdę, myślę, że Pan Bóg wiedział,
że związek dwóch osób jest wręcz niemożliwie trudny, i że
On musi być między nami szczególnie obecny. I uwaga! To
naprawdę nie chodzi o to, że my spędzamy z Wojtkiem cały
nasz wolny czas na kolanach, po to, żeby czuć obecność
Pana Boga, nie! Ja czuję Jego obecność kiedy Wojtek się do
mnie uśmiecha, albo kiedy ja spojrzę na niego z czułością
gdy śpi w ciągu dnia na kanapie. To są prezenty, które Pan
Bóg nam robi! Małe cuda, że wygrywa w nas cierpliwość,
życzliwość, zrozumienie. Albo kiedy jeden osioł idzie, żeby
się pogodzić, a ten drugi osioł już patrzy takim wzrokiem,
że właściwie nic już nie trzeba dodawać... Pan Bóg wie, że
rodzina to jest wymagająca praca od rana do nocy, na naj-
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wyższych obrotach. Bóg obecny między nami wie, jak sprawić, żeby to nasze życie było nie tylko znośne, ale żeby było
cudowne, żeby smakowało jak najlepsze wino, żeby było
pełne! Dosłownie jak ten arbuz, co kapie po brodzie, a my
się wgryzamy w to życie i ciągle mamy mało!
Wojciech: Skojarzyła mi się pewna sytuacja - na naszym
ulubionym placu zabaw jest taka wysoka rakieta, a na jej
końcu zjeżdżalnia. Żeby się dostać na sam czubek, trzeba
się trochę powspinać. Byłem tam z dzieciakami w czerwcu
i najmłodszy Jasiu miał mały wypadek; źle się chwycił, obrócił się i zjechał głową w dół. Byliśmy tam też wczoraj i kiedy
Jasiu już znalazł się na podeście rakiety – zatrzymał się. Mówię do niego: „Janek, zjeżdżaj”, ale on cały znieruchomiał.
W końcu posłuchał i ruszył, a kiedy wylądował bezpiecznie na ziemi była… wielka radocha! Ten strach przerodził
się w taką wielką radość, że hej! To jest bardzo przyziemna
analogia, ale myślę, że można to porównać do małżeństwa
- jest uzasadniony strach i jest skok w nieznane. Ale jest
też radość i to wielka, że się zaufało tej drugiej osobie, ale
przede wszystkim, że się zaufało Panu Bogu, bo to nie ludzie
wymyślili małżeństwo. To jest czyste szaleństwo Pana Boga!
Jak się spojrzy na historię zbawienia, to nie ma to po ludzku
sensu, co to w ogóle za strategia! (śmiech) I tak samo małżeństwo - po ludzku nie ma sensu i najmniejszych szans. Ale
trzeba się puścić. Zaryzykować i zjechać z tej szalonej zjeżdżalni. Tylko tak osiągniemy szczęście. Ja jestem najbardziej
wdzięczny i szczęśliwy, że my się puściliśmy i zrobiliśmy ten
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skok w nieznane. Bo w tym wszystkim nie jest się tam, na
tej zjeżdżalni samemu. Ma się drugą osobę, która też ten
krok robi. A do tego, cały czas czujemy w sercu, że nad tym
wszystkim czuwa Bóg i ten sakrament jest obietnicą tego, że
On cały czas z nami będzie.
Anna: Pan Bóg składa tę obietnicę każdemu małżeństwu na
początku drogi i On ją ponawia każdego dnia, codziennie
w każdej sekundzie, podtrzymując nasze istnienie. Mówi do
nas, że jeżeli ziarno pszenicy obumrze, wtedy wydaje plon.
I to są takie obietnice, których chwytasz się w najciemniejszą noc i idziesz do przodu. Początkowe lata małżeństwa są
trochę podobne do procesu obróbki szlachetnych kamieni.
Na początku trzeba używać ostrzejszych narzędzi, wciąż jest
za dużo ostrych krawędzi, wciąż można się skaleczyć. My
też na początku byliśmy tacy kanciaści, pełni ostrych, nieoszlifowanych boków, raniliśmy się przez to potwornie. Ale
udało nam się znaleźć drogę, na której te niepotrzebne fragmenty nas samych, tę całą pychę, wyniosłość, świętą rację
zaczęliśmy z siebie zeszlifowywać. I nagle, kiedy pojawił się
ten ukryty pod tym wszystkim blask, przyszedł odpoczynek,
zachwyt, oczarowanie. Przyszedł świt! Wciąż z tyloma rzeczami musimy się zmagać, świat przecież jest, jaki jest, ale
my mamy siebie. Na dobre i na złe, i na najlepsze! Warto
doczekać tego świtu.
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CZĘŚĆ II

z badań
wzięte

Wstęp do badań
Zawarcie małżeństwa jest faktem społecznym, który istotnie
wpływa na życie samych małżonków jak i społeczeństwa. Forma i związana z nią ceremonia zawarcia małżeństwa to rytuał
łagodnie wprowadzający kobietę i mężczyznę w nowy status
społeczny. Przysięga składana podczas ceremonii zaślubin jest
aktem, który stwarza związek małżeński dwojga osób. Małżeństwo, rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny, którzy wybierają siebie na wyłączność, już nie tylko w sferze seksualnej ale
i emocjonalnej, dające początek rodzinie przez zrodzenie potomstwa, wpisane jest w historię ludzkości. Należy podkreślić,
że jest formą uniwersalną, występuje w różnych kulturach a prawo do zawarcia małżeństwa i wolnego wyboru współmałżonka
ma każda dorosła osoba[1].
Małżeństwo jest naturalną formą życia pary – kobiety i mężczyzny. Nigdy wcześniej w historii nie byliśmy jednak tak zaangażowani w przygotowanie młodych ludzi do życia w małżeń-

[1] Przypisy strona 179

stwie i w rodzinie jak dzisiaj. Podejmujemy wiele wysiłku także
w utrzymanie i poprawę jakości życia małżeństwa. Wynika to ze
zmiany w spojrzeniu i oczekiwaniach wobec małżeństwa. Rola
i znaczenie małżeństwa we wcześniejszych epokach związane
były przede wszystkim z jego instytucjonalną formą, która regulowała kwestie pochodzenia dzieci, dziedziczenia i majątku.
Małżeństwo oparte na miłości romantycznej pojawiło się dopiero w XX wieku, wiązało się przede wszystkim z wolnością
wyboru współmałżonka, punktem odniesienia stały się uczucia,
jakimi darzyli się kobieta i mężczyzna.
Przemiany życia małżeńskiego przynoszą nam różne formy
życia w bliskich związkach kobiet i mężczyzn. Spośród tych
możliwości małżeństwo jawi się jako takie, które wymaga największego wysiłku, ponieważ jego właściwością jest trwałość.
Małżeństwo jest najczęściej wybieraną formą życia pary, decyduje się na nie także większość par kohabitujących, po pewnym
czasie bycia razem. Można powiedzieć, że małżeństwo jest fenomenem, w tym znaczeniu, że do tej pory nie wynaleziono lepszej formy życia pary heteroseksualnej.
Podjęliśmy wyzwanie pokazania tego, jakie małżeństwo jest
w rzeczywistości, odsłaniając jego mocne, ale i słabe strony oraz
przyglądając się temu, co zagraża małżeństwu i jakie szanse niesie ono ze sobą. Odniesieniem do rzeczywistości stali się nasi
respondenci, którzy wzięli udział w internetowych badaniach
umieszczonych na stronie internetowej Stacji7. Przyjęta metoda
analizy SWOT jest w pewnym sensie kontrowersyjna, ponieważ
jest narzędziem diagnostycznym wykorzystywanym do opracowania strategii działania w przedsiębiorstwach czy instytucjach.
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Polega ona na poszukiwaniu, gromadzeniu i uporządkowaniu
informacji, które pomogą w obraniu określonej strategii. Dane
są kategoryzowane na mocne i słabe strony oraz zagrożenia
i szanse danego przedsięwzięcia. Celem analizy było uwzględnienie odpowiedzi respondentów, na ich podstawie zostały
wprowadzone powyżej opisane kategorie. Istnieje wiele innych
mocnych i słabych stron oraz zagrożeń i szans, które nie zostały
tutaj ujęte. Uzyskana przez nas analiza pokazuje jednak szeroko
złożoność małżeństwa, pobudzając do myślenia.
U podstaw przyjęcia tej metody znalazło się założenie, że
MAŁŻEŃSTWO JEST PROJEKTEM. Ta retoryka jest słuszna,
o ile przyjmiemy, że analiza ma służyć człowiekowi w realnym
spojrzeniu na małżeństwo.
W I etapie badania „Projekt rodzina” realizowanym w okresie od 16 września do 11 października 2021 udział wzięły 282
osoby. 83% respondentów stanowiły kobiety, a 17% mężczyźni.
64% uczestników badania było w związku małżeńskim, pozostałe 33% to panny i kawalerowie, a 3% to osoby po rozwodzie
i osoby owdowiałe. Wśród osób, które nie były w związku małżeńskim 47% to single, 53% osoby żyjące w związku niesformalizowanym. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale
wiekowym 30-39 lat, następnie 19-26 lat - 30%, kolejno 40-49 lat
– 20%, 50-59 lat – 7% oraz 60 lat i powyżej – 6%. Osoby będące
w związku małżeńskim miały także różny staż życia małżeńskiego. Staż małżeński w przedziale od 0 do 5 lat miało 34% uczestników badania, 6-10 lat – 17%, 11-20 lat – 23%, 21-30 lat – 16%,
31-40 lat – 5,5% i 40-49 – 4,5%. Dzięki zróżnicowaniu respon-
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dentów uzyskane odpowiedzi prezentują zarówno poglądy osób
młodych jak i dojrzałych, znajdujących się na różnych etapach
życia małżeńskiego i tych osób, które być może zastanawiają się
nad wejściem w związek małżeński.
II etap badania „Projekt rodzina”, który przeprowadzono
w okresie od 8 do 16 października 2021 r., polegał na uszczegółowieniu zagadnień, które wyłoniły się w pierwszym etapie. W II
etapie badania wzięły udział 143 osoby. 80% stanowiły kobiety,
20% mężczyźni. 52% stanowiły osoby w związku małżeńskim, 46%
osób to panny lub kawalerowie, 2% osób było rozwiedzionych lub
owdowiałych. W tej grupie były także osoby, które są w związkach
niesformalizowanych (21% grupy) i single – 36% badanych.
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2.1
MOCNE STRONY MAŁŻEŃSTWA
Intymność
Osoby tworzące bliski związek i wchodzące w małżeństwo, łączy
miłość. Człowiek ze swej natury dąży do tego, aby być w bliskim
związku z inną osobą. Naturalne jest również to, że chce, aby ten
związek trwał w czasie. To bliskie związki przynoszą osobom
poczucie szczęścia i satysfakcji z życia.
Z miłością związana jest intymność, która jest budowana
na bliskości, poczuciu jedności i więzi. Bliskość małżonków to
zarówno oddawanie się drugiemu, często pełne wyrzeczeń, ale
także otrzymywanie od drugiej osoby, to bliskość drugiej połowy
przy zasypianiu i wstawaniu. Codzienność z drugą osobą daje
możliwość rozmowy, czułości, otwartości, małych gestów i dzielenia życia. Małżonkowie mogą być wobec siebie autentyczni, bez
konieczności udawania kogoś, kim się nie jest. Ukochany współmałżonek jest szanowany i ważny. Więź, którą budują małżonkowie jest to głębokie RAZEM.
Między małżonkami istnieje także bliskość duchowa, która
może być doświadczana jako zjednoczenie dusz i ciał. Patrząc
z perspektywy małżeństwa sakramentalnego widzimy, że małżonkowie wchodzący w małżeństwo otrzymują szczególne dary.
To Bóg uzdalnia małżeństwo do kochania, daje małżonkom swo-
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je błogosławieństwo. Małżonkowie sakramentalni budują swoją
relację małżeńską na Jezusie, Synu Boga.
Przez łaskę związaną z sakramentem małżeństwa są uzdolnieni
do przekraczania siebie, budowania najsilniejszej więzi z drugą osobą
opartej na wspólnej wierze. Tak rozumiana miłość małżonków wykracza poza ziemskie życie, uzdalniając ich do wspólnego kroczenie
na drogach wiary i życia, daje wsparcie na drodze zbawienia.
Intymna relacja jakiej dostarcza małżeństwo buduje zaufanie,
które staje się podstawą jego rozwoju i utrzymania – mamy przy
sobie osobę, której można bezgranicznie ufać. Wspólne działania
małżonków, współodpowiedzialność za małżeństwo, przeżycia
i doświadczenia życiowe, budują i wzmacniają ich więź. Wyróżnia je zaufanie do drugiej osoby - mogę polegać na mężu w 100%.
Prowadzi to ostatecznie do budowania autentycznej relacji, którą
wyróżnia wzajemna afirmacja i szczerość. Odpowiada to szerokim
oczekiwaniom, że małżeństwo musi być zbudowane na prawdzie.
Małżeństwo pozwala na stworzenie mocnej i trwałej więzi
z drugim człowiekiem. Kobieta i mężczyzna w takim związku
czują się kochani, doceniani i szczęśliwi. Wyróżnia je bliskość
uczuciowa, intelektualna, działaniowa.
Okazuje się, że poziom zaufania w małżeństwie między małżonkami jest wyższy niż między osobami żyjącymi w konkubinacie. W amerykańskim badaniu 84% małżonków twierdzi, że
ma duże zaufanie do małżonka i że jest mu wierna. Taką deklarację składa 71% badanych konkubentów. 74% małżonków,
a 58% konkubentów twierdzi, że działa w jak najlepszym interesie małżonka lub partnera. Deklarację o tym, że mówią prawdę

Rozdział 2.1

135

osobie w związku, składa 68% małżonków i 52% konkubentów.
Zaufanie wiąże się także z odpowiedzialnym zarządzaniem pieniędzmi, deklaruje to 56% małżonków i 40% konkubentów[2].

Trwałość
Małżeństwo posiada w przypadku związku sakramentalnego
cechę „nierozerwalności”, a w sytuacji małżeństwa cywilnego
cechę „trwałości”. Daje to małżonkom poczucie emocjonalnego
bezpieczeństwa. Dzięki temu małżeństwo to związek „na dobre
i na złe”, małżonek nie będzie porzucony, gdy druga osoba będzie miała taki kaprys.
Wejście w związek opatrzony klauzulą trwałości, czy też
nierozerwalności, wzmacnia zaangażowanie małżonków w podejmowanie działań związanych z ratowaniem związku w sytuacjach kryzysowych - jeżeli dla drugiej osoby małżeństwo jest
ważne tak jak dla pierwszej, to staramy się wszystko razem przezwyciężyć, każde złe momenty.
Małżonkowie podczas zaślubin składają sobie szczególne zobowiązanie, jakim jest deklaracja trwałości i wierności. Przysięga
małżeńska składana wobec świadków, a w sytuacji małżeństwa
sakramentalnego również wobec Boga, obiektywnie przewyższa
jakiekolwiek inne zobowiązanie.
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Wspólnota
Małżeństwo ma wspólnotowy charakter, który wykracza poza
określające je czysto formalne, instytucjonalne, czy też prawne ramy. Osoby decydują się na związek małżeński z jednej
strony ze względu na łączącą ich więź uczuciową, ale również
ze względu na pragnienie wspólnego uczestniczenia w innych
przestrzeniach swojego życia. Bycie we wspólnocie jest sposobem
życia, wszystko jest wspólne, wspólne przeżywanie radości, smutku, piękna, dzielenie z kimś radości, szczęścia, wzajemne ubogacenie się. Wspólnota małżeńska jest osadzona w codzienności,
to stanie razem naprzeciw codzienności, jednocześnie jest ukierunkowana na długofalową przyszłość - wspólne dążenie do celów. Wspólne budowanie przyszłości (zakładam, że druga osoba
też jest w tej przyszłości, tak to sobie wyobrażam). Małżonkowie
mają siebie z jednej strony w swoim umyśle, z drugiej zaś w swoich planach na przyszłość.
W małżeństwie dzieli się swoje życie, czas, wspólny kredyt
i rozliczenia PIT, odpowiedzialność za dzieci. Wspólnota małżeńska zakłada jedność, dzięki której nie patrzę tylko na siebie,
tylko na nas (w związku zaczyna mieć znaczenie MY nie JA i TY).
Wspólnotę małżeńską się tworzy, nie zaś zastaje. Małżonkowie
budują ją na wspólnych wartościach, nadając małżeństwu niepowtarzalne cechy.
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Bezpieczeństwo prawne
Prawo małżeńskie wskazuje zasady zawarcia i rozwiązania instytucji małżeństwa, oraz określa jakie prawa i obowiązki względem
siebie i innych nabywają małżonkowie. Przyjęcie ich, wpływa na
społeczne znaczenie związku małżeńskiego. Taki związek jest
postrzegany na poważnie, a nie jako zabawa, ma większą wagę
w oczach innych. Akt zawarcia małżeństwa sprawia, że małżonkowie zgadzają się na sposób uczestniczenia w życiu społecznym,
który jasno został określony przez prawo. Dzięki temu w życiu
społecznym otrzymują udogodnienia (podatki, dziedziczenie)
i przywileje, wobec prawa jest się rodziną z tą osobą, co daje możliwość uzyskania informacji o tej osobie w szpitalu.
Zawarcie małżeństwa wiąże się zatem z otrzymaniem określonego statusu społecznego - małżeństwo (i tworzące je osoby)
na ogół cieszy się dużym społecznym szacunkiem, daje możliwość
pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym i rodzinnym.
Istotną cechą małżeństwa wpływającą na jego bezpieczeństwo jest założenie dotyczące jego stałości. W systemach prawnych, zarówno świeckim jak i kościelnym (które odnosi się do
prawa Bożego), określa się małżeństwo jako związek trwały,
a w kościele katolickim nierozerwalny. „Świadomy praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię Panny/Pana
Młodej/Młodego) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze
małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe” (ślubowanie cywilnego związku małżeńskiego). „Ja ...(imię) biorę sobie Ciebie...
(imię) za żonę (męża) i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość
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małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci” (przysięga sakramentalna).

Konstytucja Rzeczpospolitej Polski Art. 18.
„Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką
Rzeczypospolitej Polskiej”.
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Art. 23.
„Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie.
Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy
i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą
przez swój związek założyli”.
Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 1055 § 1.
„Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury
do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”.
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Rodzicielstwo
Zawarcie małżeństwa wiąże się dla kobiety i mężczyzny z realizacją planów dotyczących rodzicielstwa, zdajemy sobie sprawę,
że chcemy mieć dzieci właśnie z tą osobą. U małżonków pojawiają się pierwsze myśli i wyobrażenia o dziecku, pojawia się
gotowość do zaproszenia dzieci na świat.
Zaangażowani w rodzicielstwo małżonkowie mogą spełnić
się w roli rodzica, dzięki czemu mogą się także indywidualnie
rozwijać jako osoby. Rodzicielstwo realizowane przez osoby,
które zawarły małżeństwo, wiąże się z większą stabilnością dla
dzieci, rodzice dzielą odpowiedzialność za dzieci. Tworzenie rodziny wiąże się także z domem, miejscem schronienia, w którym dzieci mają matkę i ojca pod jednym dachem, w którym
toczy się codzienne życie rodziny. Chodzi o stworzenie przestrzeni, w której rodzina ma wspólny dom i zabiega o tworzenie
ogniska domowego, czyli miejsca, w którym wszyscy domownicy doświadczają poczucia bezpieczeństwa, ciepła i bliskości.
Uczestnicy badań II etapu, deklarujący, że ich małżeństwo jest
udane i satysfakcjonujące, zostali zapytani: „Które zdanie opisujące małżeństwo jest Pani/Panu najbliższe?”. Chcieliśmy się dowiedzieć, jakie przekonania odnośnie do małżeństwa towarzyszą
małżonkom. Zestawiliśmy odpowiedzi wszystkich uczestników
II etapu badania z osobami, które w tym etapie oceniły swoje
małżeństwo jako udane i satysfakcjonujące, oceniając je na 5 lub
więcej punktów w skali 1-10.
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2.2
SŁABE STRONY MAŁŻEŃSTWA
Przekazy patologicznych wzorców
rodzinnych
Nie można zrezygnować z zawartego małżeństwa, dlatego trzeba
wcześniej dobrze poznać drugą osobę - czy nie przejawia ona różnych, patologicznych zachowań.

W małżeństwie łączą się dwie osoby pochodzące z różnych rodzin, oznacza to, że każdy z małżonków niesie w sobie doświadczenia ze swojej rodziny. Każda rodzina posiada swoją historię,
opowieści, mity, które przekazywane z pokolenia na pokolenie,
pozwalają zachować rodzinie swoją tożsamość. Wśród tych
przekazów znajdują się takie, które są jak ciężki bagaż, który
nowa rodzina niesie, lecz z upływem czasu ten bagaż zaczyna
bardzo uwierać. Na początku małżeństwa nie zawsze jest dostrzegana waga tego bagażu, to mogą być różniące nas zwyczaje,
niepisane umowy, zasady korzystania z rzeczy, sposoby komunikacji. Jeśli małżonkowie na początku związku nie określą zasad
relacji z rodziną pochodzenia, zostają uwikłani w rodzinne konflikty lojalnościowe. Nieustannie będą musieli wybierać u kogo
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w tym roku „zjedzą wigilię”, podejmować próby pogodzenia
dwóch domów rodzinnych. W bagażu rodzinnym mogą znaleźć
się także problemy rodzinne, czy też patologiczne wzorce rodzinne, które w sytuacji kryzysowej zostają wyeksponowane między
małżonkami.
W przekazie międzypokoleniowym pojawiają się także określone wzorce związane z rolami rodzinnymi, rolami płciowymi.
Osoby decydujące się na małżeństwo, mogą w swoich decyzjach
kierować się wyobrażeniem ukochanej osoby, a nie tym jaka ona
jest w rzeczywistości.

Brak dojrzałości małżonków
Może do ślubu przychodzi się zbyt szybko, na studiach, od razu po
– może bez odpowiedniego przygotowania – te decyzje tak łatwo
zamykają drogę do naprawy swojego życia w razie niepowodzenia.

Do zawarcia małżeństwa w Polsce (także w Kościele katolickim)
wymagane jest osiągnięcie dojrzałości prawnej, czyli uzyskania
zdolności do czynności prawnych, którą nabywa się z chwilą
ukończenia 18. roku życia[3]. Dojrzałość prawna nie jest jednak tożsama z dojrzałością psychologiczną, która obejmuje
takie aspekty jak równowagę sfery emocjonalnej, dążenie do
poszukiwania prawdy o sobie, o otaczającej rzeczywistości, tworzenie i utrzymywanie relacji, poszukiwanie wiedzy i twórcze
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podchodzenie do zmian w otaczającym świecie[4]. W kontekście zawarcia małżeństwa kościelnego spotykamy normy prawne, w których zamieszczone są oczekiwania odnośnie do dojrzałości osobowości od kandydata do małżeństwa. W prawie
polskim takich norm nie ma. Kolejnym rodzajem dojrzałości,
znaczącej w pełnieniu roli małżonka, jest dojrzałość społeczna,
która związana jest np. ze zdolnością do samodzielnego ekonomicznego utrzymania się. Współcześnie młodzi dorośli osiągają
ją znacznie później niż 30 lat temu. Doświadczenie braku dojrzałości współmałżonka obejmuje wiele możliwości, począwszy
od sytuacji, gdy niedojrzałość jest uciążliwa, ale nie przeszkadza
znacząco w funkcjonowaniu rodziny, aż do poważnych zaburzeń osobowości, które ograniczają pełnienie ról w rodzinie[5].
Osobowość człowieka rozwija się w ciągu indywidualnego rozwoju. Istnieje wiele czynników, które mają znaczenie w dojrzewaniu psychicznym człowieka. Jednym z nich jest środowisko
rodzinne, które może wspierać wychowując, zapewniając poczucie bezpieczeństwa i przynależności osoby lub też ograniczać rozwój osobowy, jeśli jest środowiskiem dysfunkcyjnym.
Współmałżonka bierze się z inwentarzem – jego brak dojrzałości
będzie szczególnie widoczny w kontekście pojawiających się nowych zadań w cyklu życia rodziny, takich jak np. zabezpieczenie
ekonomiczne czy urodzenie się dziecka lub w sytuacjach kryzysowych, jaką jest przykładowo choroba współmałżonka lub niepełnosprawność dziecka. Decyzja o wejściu w związek małżeński „na zawsze” bez należytych podstaw wynika z niedojrzałości
osób i braku właściwego przygotowania do małżeństwa, wiele
z takich małżeństw ulega rozpadowi.
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Rezygnacja z siebie na rzecz
współmałżonka
Małżeństwo to sztuka kompromisu, to szukanie kompromisu,
to nieustające kompromisy…

Małżeństwo, w którym wypracowuje się kompromisy jest obarczone ryzykiem klęski. Kompromis bowiem to negocjacje,
w których obie strony muszą zrezygnować z pewnych korzyści
na rzecz drugiej osoby. Ostatecznie nikt ze współmałżonków nie
jest zadowolony, pojawia się także myśl, że jestem zależna/zależny od drugiej strony, że zawsze trzeba myśleć o drugiej osobie.
W tle kompromisu widnieje to, co utraciliśmy w wyniku negocjacji, może to budzić frustrację, gdyż pojawia się konieczność
brania pod uwagę cudzych potrzeb i przemyśleń, często kosztem
siebie. Także obowiązki wynikające z założenia rodziny, takie jak
opieka nad dziećmi czy zapewnienie bytu rodzinie, powodują,
że każdy z małżonków może doświadczać braku przestrzeni dla
siebie, poczucia, że ma coraz mniej czasu, czy utraty wolności
w różnych sferach finansowej czy emocjonalnej.
Myśląc o małżeństwie, coraz rzadziej przychodzi nam na
myśl słowo POŚWIĘCENIE. Stało się ono czymś „passe”, współcześnie poświęcamy się pracy, pasji… Istnieją przekonania, że
nie powinniśmy się poświęcać małżeństwu czy rodzinie, ponieważ to zagraża naszemu osobistemu rozwojowi. Życzliwe
poświęcenie się współmałżonków, zamyka drogę do tego, by
związek traktować jak nieustanną kalkulację kosztów i zysków.
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Trudności komunikacyjne
Problemy z komunikacją pojawiają się na każdym etapie rozwoju rodziny. W pierwszych latach para musi się „dotrzeć”, a im
trudniej się dogaduje, tym bardziej jest narażona na konflikty.
Sytuacje życiowe, takie jak choćby ustalenie, kto będzie gotował
obiady, kiedy i jak często będą odwiedzać swoich rodziców, czy
też w jaki sposób będą prowadzić budżet domowy itd., pozostawione niewyjaśnione, w sferze domysłu, z czasem będą coraz
bardziej dzieliły małżonków.
Gorszy dzień, trudności, różne okoliczności mogą powodować napięcia, kłótnie i nieporozumienia, które długofalowo mogą
prowadzić do kryzysu. Zła komunikacja w związku wpływa na
jakość satysfakcji, ponieważ zachowania współmałżonka są
niewłaściwie interpretowane, co może powodować konflikty,
a ich nieumiejętne rozwiązywanie potęguje trudne do zniesienia emocje między małżonkami. W życiu codziennym małżonkowie zaczynają odpowiadać negatywnymi emocjami wobec
siebie, pojawiają się „ciche dni”, które czasem przybierają formę ostracyzmu wobec drugiego małżonka. Małżonkowie komunikujący się w sposób deprecjonujący – czyli taki, w którym
pojawiają się negatywne i agresywne komunikaty, pojawia się
chęć zdominowania współmałżonka, a także brak poszanowania drugiej osoby – z czasem oddalają się od siebie.
Konflikty zdarzają się w zdecydowanej większości rodzin,
w badaniach CBOS z 2019 roku wynika, że 71% rodzin doświadcza konfliktów i nieporozumień, wśród 54% dochodzi
do nich bardzo rzadko, a u 17% konflikty wybuchają kilka razy
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w miesiącu. Konflikty dotyczą życia codziennego, obowiązków
domowych, bałaganu w domu (20%), błahych spraw, drobnostek, spraw nieistotnych (19%), odmiennych poglądów, różnicy
zdań (17%), pieniędzy czy też ich braku (11%), dzieci, stosunku
do nich, różnic zdań na temat wychowania, kłopotów z dziećmi,
nieodpowiedniego zachowania (4%), alkoholu, pijaństwa (4%),
różnic charakterów, niezgodności charakterów (4%) [6].

Brak zaangażowania w relacje
Jednym z kluczowych elementów związku małżeńskiego jest zaangażowanie. Jest ono związane z podejmowaniem planów, myśli, działań budujących i podtrzymujących trwałą relację. Związek wymaga uważności i włożenia w tę relację dużo siły. Ludzie
angażują się w jakieś przedsięwzięcia wówczas, gdy są one dla
nich znaczące. Zmniejszenie się zaangażowania jednego lub obu
współmałżonków w małżeństwo demonstruje się w różny sposób. Pojawia się monotonia, poczucie, że utknęło się w miejscu:
zbyt długie przebywanie razem prowadzi do stagnacji, przyzwyczajenie po jakimś czasie, mniejsze staranie o partnera, zaprzestania zachwycania się drugim człowiekiem i starania o niego.
Małżeństwo zaczyna koncentrować się wyłącznie na obowiązkach: sprowadzenie małżeństwa do związku bytowego, mającego
na celu realizację jedynie codziennych zadań, pojawia się ryzyko
przelania całej uwagi na dzieci i zapomnienia o małżeńskiej relacji. Następuje zanik relacji intymnych. Pojawiają się pierwsze
symptomy rozpadu więzi.
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Trudności w rozstaniu się
Podobnie jak zawarcie małżeństwa jest związane z szeregiem
formalności, tak też są one wymagane do rozwiązania małżeństwa cywilnego. Kontekst wypełniania tych czynności jest jednak odmienny. Rozwód jest bowiem jedną z najbardziej stresogennych sytuacji w życiu człowieka[7], w psychologii jest
określany jako sytuacja kryzysowa, wpływająca na funkcjonowanie emocjonalne, społeczne i ekonomiczne małżonków. Rozwód dotyczy nie tylko małżonków, ale także i dzieci oraz bliskiej
rodziny. Dziecko w każdym momencie życia jest narażone na
konsekwencje rozwodu rodziców, staje się on jednym z najistotniejszych wydarzeń jego życia.
Decyzja o rozwodzie budzi problemy moralne i prawne, rozwód jest źle postrzegany przez większość katolików i skutkuje
brakiem możliwości przyjmowania komunii. Przecież grzech się
rozwieść. To uwiązanie prawne zwłaszcza względem Kościoła.
Duży lęk mogą przynosić myśli związane ze złamaniem przysięgi sakramentalnej, przez co wielu ludzi tkwi w toksycznych
związkach, w których występuje przemoc psychiczna lub fizyczna z obawy przed opinią innych lub wykluczeniem ze wspólnoty.
Prawo polskie przewiduje rozwiązanie, poza rozwodem, dla sytuacji, gdy zdrowie lub życie członków rodziny jest zagrożone.
Instytucja separacji daje możliwość rozstania się na określony
czas lub też bezterminowo. Małżonkowie będący w separacji nie
mogą jednak zawrzeć powtórnego małżeństwa. Instytucja separacji została utworzona z myślą o osobach, które ze względu na
wiarę nie chcą rozwodu. Również prawo Kościoła katolickiego
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przewiduje możliwość separacji w sytuacji, w których jedno ze
współmałżonków stanowi źródło poważnego niebezpieczeństwa
dla duszy lub ciała drugiej strony albo dla potomstwa, lub w inny
sposób czyni zbyt trudnym życie wspólne, tym samym daje drugiej stronie zgodną z prawem przyczynę odejścia, bądź na mocy
dekretu ordynariusza miejsca, bądź też gdy niebezpieczeństwo jest
bezpośrednie, również własną powagą (KPK kan. 1153§ 1) lub
w przypadku zdrady małżonka (KPK kan. 1152 § 1).

Ryzyko
Według socjologów żyjemy w „społeczeństwie ryzyka”. Otaczająca nas rzeczywistość zmienia się bardzo szybko, nie zawsze za
nią nadążamy. Wydaje się, że pożądaną umiejętnością człowieka
staje się dzisiaj elastyczność i zdolność do podejmowania ryzyka. Nasze działania, także te w obszarze matrymonialnym, nie
dają pewności, że potoczą się one zgodnie z naszym założeniem.
Podejmując decyzję wejścia w małżeństwo trzeba bowiem
uwzględnić, że pojawią się nieprzewidziane okoliczności, które
mogą zmienić nasze życie małżeńskie, albo nasze wyobrażenie
o tym życiu. Piękne marzenia o szczęśliwej rodzinie mogą prysnąć jak bańka mydlana z chwilą, gdy trzeba się zmierzyć z poważnym problemem drugiej osoby np. ciężką chorobą małżonka
lub dziecka. Pewne ryzyka możemy przyjąć świadomie, wobec
innych musimy także założyć, że mogą się pojawić. Tak jak to,
że w małżeństwie zakocham się w innym człowieku – co wtedy
zrobić jeśli ktoś inny mnie zauroczy?
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Problem dotyczy możliwości wyboru, przed jakim staje człowiek. Anthony Giddens, amerykański socjolog, zwraca uwagę
na istotną kwestię życia w areligijnej kulturze ryzyka. Człowiek poszukujący poczucia bezpieczeństwa, decyduje się na
tradycyjny styl życia, jednak okazuje się, że to może nie być wystarczające. Jednostka pozostaje ze świadomością, że jej wybór
jest jedną z wielu możliwości. Podobnie jest z wyborem męża
czy żony. Jaką mam pewność, że ona jest tą jedyną, a on tym jedynym? Czy dobrze wybiorę? Kultura ponowoczesna pozbawiła
człowieka możliwości zawierzenia swoich wyborów Opatrzności, w związku z tym człowiek musi w pełni przyjmować odpowiedzialność za swoje wybory.

Wykres 1. Najsłabsze strony małżeństwa
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2.3
ZAGROŻENIA
Sytuacja ekonomiczna i kult pracy
Problemy finansowe rodziny mogą być uwarunkowane czynnikami makroekonomicznymi – ogólnokrajowe lub globalne kryzysy
– lub też mogą wynikać z sytuacji losowych, które dotkną rodzinę
np. utrata pracy jednego z małżonków. Małżonkowie na różnych
etapach życia mogą zatem doświadczać kłopotów finansowych czy
też braku stabilności finansowej, powodujących kryzys rodziny.
Rodzina zawsze ponosi większe koszty utrzymania niż osoba żyjąca samotnie, musi mierzyć się z brakiem własnego mieszkania,
rosnącymi kosztami utrzymania, czy też niedostatkiem itd.
Nie wszystkie rodziny radzą sobie ze zmianami w obszarze
ekonomicznym. W niektórych sytuacjach podejmowana jest decyzja o migracji zarobkowej, która nie zawsze uwzględnia ryzyko
z nią związane. Czasem małżonkom wydaje się, że to jedyne rozsądne wyjście. Motywy wyjazdu do pracy za granicę mogą wiązać
się z utratą pracy lub niskim wynagrodzeniem, trudnymi warunkami życiowymi, słabym wykształceniem, czy też ubóstwem. Jak
wskazują dane statystyczne w 2018 roku czasowo za granicą przebywało ponad 2 mln Polaków[9], odsetek deklarujących osób,
że ktoś w rodzinie pracuje za granicą nie jest wysoki. Migracja
zarobkowa wiąże się z ryzykiem rozpadu więzi ze względu na
długotrwałe rozłąki. Małżeństwo zaczyna wieść życie na odle-
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głość, w dwóch różnych światach. Jeśli myślimy o rodzinie, która
posiada swój dom, w którym toczy się zwykłe codzienne życie,
to małżeństwo, które dzielą tysiące kilometrów, jest tego pozbawione. Dzieci są pozbawione ojców, którzy opuszczają domy,
pozostawiając na barkach żon odpowiedzialność za wychowanie
dzieci. Dzieci pozbawione są matek, bo te wyjeżdżają za granicę,
by za pieniądze opiekować się innymi dziećmi, swoje pozostawiając opiece mężów, babek, ciotek. „Miłość na odległość” to konsekwencja globalizacji, rodziny migracyjne to tylko jeden z modeli
życia rodzinnego, w którym członkowie jednej rodziny żyją tylko
okresowo blisko siebie.

Kult pracy
Jednym z wyzwań współczesnej rodziny jest zaangażowanie
w pracę zawodową. Zmiany społeczno-kulturowe i ekonomiczne wpływają bowiem na styl życia i dużą dynamikę w zakresie
warunków pracy. Praca staje się dla ludzi bardzo ważna nie tylko
ze względu na otrzymywaną gratyfikację finansową, ale wpływa
także na dobrostan człowieka i jego poczucie satysfakcji z życia.
Jedną z funkcji rodziny jest zapewnienie jej bytu. Oznacza to,
że konieczne jest zabezpieczenie potrzeb materialnych rodziny,
takich jak wyżywienie, opieka zdrowotna i opiekuńcza, schronienie, a także zabezpieczenie finansowe na przyszłość. Zabezpieczenie finansowe rodziny spoczywa dzisiaj najczęściej na
obojgu małżonków. Trend wydłużającego się czasu kształcenia
młodych dorosłych sprawia, że zawarcie małżeństwa jest często
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przesuwane do momentu ukończenia studiów i rozpoczęcia kariery zawodowej. Dzięki temu małżonkowie wchodzą w związek często z podwójnym dochodem – męża i żony.
Jednak, jak zostało wspomniane wcześniej, praca służy człowiekowi nie tylko do wygenerowania dochodu dla rodziny, ale
bardzo często wpisuje się w osobisty rozwój jednego ze współmałżonków. W związku z tym w wielu sytuacjach praca staje
się konkurencyjna względem życia rodzinnego, lub też powoduje wiele napięć i konfliktów między pracą a rodziną. Praca
zawodowa stała się bardziej wymagająca długich obecności poza
domem lub zbytnio angażująca kosztem czasu dla rodziny. Dyspozycyjność w pracy oznacza oczekiwanie elastyczności czasu
pracy, zgodę na nadgodziny, przeniesie pracy do domu, praca
od 9.00 do 17.00 obojga rodziców oznacza także ciągłą nieobecność rodziców w domu. Praca i życie rodzinne przenikają się
i oddziałują na siebie wzajemnie. Kariera zawodowa jest dzisiaj
realizowana współbieżnie do życia rodzinnego, w czasie rozwoju zawodowego koniecznie trzeba wyznaczyć odpowiedni czas
na urodzenie dziecka lub też odłożyć jego poczęcie na czas po
zakończeniu ważnego dla firmy projektu. Pełnienie ról rodzinnych i praca zawodowa budzą więc wiele dylematów i trudności. W związku z tym poszukuje się rozwiązań zmierzających do
równoważenia pracy z życiem pozazawodowym i rodzinnym,
czyli do zachowania tzw. work-life balance.
Ogólnie rzecz biorąc należy podkreślić, że sytuacja ekonomiczna Polaków jest coraz lepsza, zdecydowanie zmniejszyła
się liczba gospodarstw domowych żyjących skromnie, oszczędzających pieniądze na co dzień. 15 lat temu te gospodarstwa
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stanowiły 35% badanych, w roku 2020 już tylko 12%, podobna
zmiana dotyczy osób w gospodarstwach domowych deklarujących „żyjemy dobrze – starcza nam na wiele bez specjalnego
oszczędzania”: w roku 2005 takie gospodarstwa stanowiły 6%,
a obecnie – 28%. Na podobnym poziomie utrzymują się gospodarstwa, w których żyje się średnio, pieniędzy wystarcza na
co dzień, ale trzeba oszczędzać na poważniejsze zakupy (57%),
a także te, które żyją bardzo dobrze i mogą sobie pozwolić sobie
na pewien luksus (3%)[10].

Konsumpcjonizm
Małżeństwo, rodzina stały się dzisiaj uczestnikami życia konsumpcyjnego. Co to znaczy? Życie rodziny zorganizowało się
wokół dóbr materialnych, zewnętrznych. W całym życiu rodzinnym ukierunkowaliśmy się na to, by się dorobić, mieć odpowiedni standard życia, wykształcić tak, aby móc osiągnąć
w przyszłości wysokie zarobki. Decydujemy się na jedno dziecko, może dwoje, bo to kosztowna inwestycja. Prawa rynku przenosimy także w nasze relacje, zaczynamy wierzyć w to, że lepiej
wymienić to, co nie działa na nowe, zamiast próbować naprawić.
Konsumpcja stała się substytutem więzi rodzinnych, wybieramy konsumpcyjny sposób życia, mamy zbyt mało czasu dla siebie. Kultywujemy „światowe” postawy, żyjąc według wytycznych
współczesnego świata: hedonizmu i konsumpcjonizmu.
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Wzorce kulturowe i społeczne, podważające tradycyjne wartości i cele
życia małżeńskiego i rodzinnego
W przestrzeni życia społecznego pojawiają się różne modele życia rodzinnego. Jednym z nich jest tradycyjny model rodziny,
który zakłada zawarcie związku małżeńskiego. Pełni on ważną
rolę w społeczeństwie. Charakterystyczną jego cechą jest widoczny podział ról rodzinnych, konstruowany w oparciu o płeć.
Mężczyźnie przypisuje się role instrumentalne – funkcjonuje
on bardziej na zewnątrz rodziny, zabezpiecza ją ekonomiczne,
jest także głównym żywicielem rodziny, rzadko angażuje się
w domu, podejmuje najważniejsze decyzje. Według socjologów
atrakcyjność mężczyzny na rynku matrymonialnym związana
jest z jego zamożnością. Dzięki niej może utrzymać rodzinę.
Konkurencyjność kobiety wzrasta, jeśli kobieta potrafi wykonywać prace domowe i pełnić obowiązki żony. Kobiecie przypisuje
się role ekspresyjne, te związane z troską o relacje interpersonalne. Podejmuje ona opiekę nad dziećmi i ogranicza czasowo lub
stale swoją karierę zawodową. Rodzina oparta na modelu tradycyjnym jest otwarta na rodzicielstwo. W tym modelu, ukierunkowanym wspólnotowo, zawarcie małżeństwa wiąże się ze
zrodzeniem potomstwa i stworzeniem rodziny.
Życie rodziny tradycyjnej ściera się z nowoczesnym, czyli
partnerskim modelem życia rodzinnego. W takim demokratycznym związku podział zadań w gospodarstwie domowym
rożni się od tego tradycyjnego, jest bowiem ustalany przez oboje partnerów. Przykładowo w tym modelu opiekę nad małym
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dzieckiem podejmuje ojciec, a matka w tym czasie pracuje zawodowo. Model ten ukształtował się w związku z dokonującymi
się przemianami życia rodzinnego. Zmiany te wynikają między
innymi z większego zaangażowania się kobiet w pracę zawodową, co przyczynia się do tego, że wiele obszarów życia rodzinnego
musi być ustalonych przez samych małżonków. Faktycznie przez
wstąpienie w związek małżeński dochodzi szereg obowiązków przez
które mogą wynikać sprzeczki. Szczególnie dotyczy to obowiązków domowych i rodzicielskich. Sytuacja kobiet na rynku pracy
zaczęła się zmieniać od czasu zakończenia II wojny światowej.
Obecnie 48% zatrudnionych osób na rynku pracy to kobiety,
w latach 70. stanowiły one ponad 40% zatrudnionych, a w 1950
roku tylko 31%[11]. Najczęściej w rodzinach zawodowo pracują oboje małżonkowie, kobiety czasowo zawieszają aktywność
zawodową w czasie ciąży i macierzyństwa. Z raportu z badań
z 2018 roku pt. Mężczyźni i kobiety w domu, wynika, że większość czynności w domu wykonują kobiety. Przykładowo, przygotowanie posiłków wykonuje w domu 65% kobiet, a tylko 5%
mężczyzn, sprzątanie 61% kobiet, 4% mężczyzn, zakupy 37%
kobiet 12% mężczyzn, gruntowne sprzątanie, takie jak mycie
okien 57% kobiet i 8% mężczyzn. Mężczyźni podejmują się częściej drobnych napraw w domu (81%), 7% kobiet zajmuje się
tymi czynnościami[12].
Stereotypowe postrzeganie ról rodzinnych oznacza bardzo
uproszczone ich rozumienie. To nie pozwala dojrzeć indywidualnych cech męża lub żony. Na podstawie pełnionej roli wyciąga się bowiem wnioski o cechach czy predyspozycjach osoby.
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W swoich wyborach, dotyczących najbardziej zagrażających
życiu rodzinnemu stereotypów, respondenci przede wszystkim
odnieśli się do podziału pracy w domu. 39% uczestników zgadza się z tym, że mężczyzna powinien poza pracą zawodową
wykonywać także domowe obowiązki. Ryzykowne dla funkcjonowania rodziny jest zjawisko podwójnego obciążenia kobiet w gospodarstwie domowym. Dotyczy to sytuacji, w której
wyłącznie to na pracującej zawodowo kobiecie spoczywają obowiązki domowe. Kolejny stereotyp, niebezpieczny dla związku
małżeńskiego, dotyczy stwierdzenia, że właściwym wkładem
mężczyzny w związek jest zarabianie pieniędzy (32%). Ryzyko
stwarza także przekonanie, że mężczyzna w większym stopniu
niż kobieta powinien podejmować ważne decyzje w domu (18%).

Mentalność rozwodowa
Instytucja rozwodu została wprowadzona w system prawa polskiego dopiero w roku 1946. Wiązało się to z wprowadzeniem
małżeństw cywilnych, które stały się obowiązkowe. W latach
1936-1938 rozwodziły się cztery małżeństwa na tysiąc zawartych, najczęściej były to małżeństwa niekatolickie. Po upływie
ponad 80 lat, dziś rozwodzi się 356 par na 1000 nowo zawartych małżeństw. Obecnie utrzymująca się od kilkunastu lat
liczba rozwodów wynosi rocznie mniej więcej ok. 65 tys., równocześnie wzrasta społeczne przyzwolenie na rozwód. Tworzy
się kultura rozwiązłości wmawiająca, że małżeństwo nie jest na
całe życie, dostrzega się coraz słabsze poszanowanie dla instytucji
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małżeństwa. Pojawia się w społeczeństwie mentalność rozwodowa, dopuszcza się myślenie, że lepiej się rozwieść niż podjąć
pracę nad poprawą relacji. Pary podejmujące terapię nierzadko
zgłaszają się zbyt późno, raczej szukając utwierdzenia w tym, że
lepiej się rozstać niż pracować nad powrotem do siebie.

Indywidualizm samorealizacji
Kiedy myślimy o indywidualizmie, przychodzą nam często skojarzenia z egoistyczną postawą prezentowaną przez człowieka
czyli taką, w której punktem odniesienia działania jednostki
staje się ona sama. Współcześnie coraz częściej słyszymy wiele
komunikatów, które wprost lub nie bezpośrednio podkreślają,
że egoizm jest dobry, a człowiek powinien się przede wszystkim
realizować sam. Współczesna kultura kreuje więc zastępy narcyzów, niezdolnych do bycia w intymnych relacjach, tworzy się
„me generation”, pokolenia ludzi roszczeniowych i niezdolnych
do pełnienia ról społecznych.
Znaczenie jednostki w społeczeństwie jest dostrzegane od
przeszło dwustu lat, ale obecnie ma ona coraz większe znaczenie. Dzisiaj mówi się już o hiperindywidualizmie, czyli zjawisku, w którym jednostka jest wolna od ograniczeń i opozycyjna
wobec społeczeństwa postrzeganego jako opresyjne. Skutkuje to
tym, że ukierunkowanie osoby na JA wiąże się z trudnością wejścia we wspólnotę. Zarówno tę szerszą – społeczeństwo oraz tę
węższą – małżeńską i rodzinną. Łatwiej takiej osobie utworzyć
związek kontraktowy, przed którego zawarciem spisze intercy-
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zę, chroniącą jej osobisty majątek przed majątkową wspólnotą ustrojową, niż tworzyć wspólnotę małżeńską. Oczywiście
problem ten jest o wiele bardziej złożony, w człowieku dostrzec
trzeba raczej jego słabą kondycję skażoną indywidualizmem.
Człowiekowi w ponowoczesności nałożono bowiem obowiązek
wzięcia odpowiedzialności za swoją biografię. O ile wcześniej
przyszłość człowieka była przewidywalna, wiązała się z otrzymaniem sukcesji, kontynuacją ojcowizny, leżała w rękach losu
lub Opatrzności, dzisiaj opatrzona jest ogromnym ryzykiem.
Ryzyko to ponosi wyłącznie jednostka.
Ponieważ jednostka musi nabyć odpowiednie kompetencje,
które pozwolą jej realizować swoją biografię, założenie rodziny
i decyzja o małżeństwie, muszą zostać poprzedzone dłuższym
niż wcześniej okresem edukacji oraz rozwoju zawodowego.
A samo małżeństwo często staje się jednym z wielu znaczących
wydarzeń w życiu człowieka w ponowoczesności. Według niemieckich socjologów, opisujących bliskie związki w społeczeństwie, Urlicha Becka i jego małżonki Elisabeth Beck-Gernsheim,
zniesienie obowiązku realizowania ról zgodnych z płcią, jaki istniał w społeczeństwie industrialnym, sprawia, że człowiek jest
zmuszony do kreowania swojego życia małżeńskiego, zdając się
w tym na swoje możliwości, zasoby, wykształcenie, czy też okoliczności życiowe. Funkcja małżeństwa zmieniła się, wiele zadań realizowanych przez małżonków czy też szerzej rozumianą
rodzinę zostało przejętych przez instytucje. Funkcja, która zyskała na znaczeniu, związana jest zapewnieniem emocjonalnego bezpieczeństwa małżonkom. Wzajemna troska o satysfakcję
małżonków została niejako postawiona w centrum życia mał-
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żeńskiego, to ona nadaje sens współczesnemu związkowi. Troska o sferę emocjonalną przyczynia się do tego, że małżeństwo
w dużej mierze opiera się na kruchym fundamencie uczuć.

Uzależnienia
Nadużywanie alkoholu jest według badań z roku 2019 r. trzecią
najczęstszą przyczyną rozwodu w Polsce. To mężczyźni częściej
sięgają po alkohol. Jeśli to jednak kobieta zmaga się z alkoholizmem, to ona częściej ponosi konsekwencje nadużywania alkoholu. Zostaje porzucona przez męża i w konsekwencji dochodzi do rozwodu. W odwrotnej sytuacji, okazuje się, że to kobiety
częściej pozostają przy mężu alkoholiku. Szczególną uwagę należy zwrócić na problem choroby alkoholowej kobiety, ponieważ
rzadziej jest on dostrzegany w rodzinie. Kobiety piją w ukryciu,
w sytuacjach, w których nie radzą sobie emocjonalnie czy też
nie uzyskują wsparcia od bliskich. Kobiety częściej także doświadczają braku wsparcia męża czy rodziny w sytuacji poszukiwania pomocy wyjścia z nałogu. Zagrożenie to jest umniejszane
przez bliskich, którzy nie zawsze chcą zmierzyć się z problemem
alkoholizmu kobiety. To kobiety są stygmatyzowane w swoich
środowiskach, są także postrzegane jako te zaniedbujące dzieci
czy rozwiązłe seksualnie. Nie jest łatwo przyznać się, że to żona
lub mama nie radzi sobie z alkoholem.
Alkoholizm jest przesłanką do stwierdzenia nieważności
małżeństwa kościelnego w Kościele katolickim. Osoba, która
jest uzależniona od chronicznego picia alkoholu, jest niezdolna
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do nawiązania wspólnoty życia małżeńskiego, a ta ze swej natury ma być trwała i wyłączna. Bywa, że narzeczeni przed ślubem
dostrzegają pewne symptomy nadmiernego spożywania alkoholu lub przed ślubem pojawiały się sytuacje upojenia alkoholowego. Nie zawsze jednak potrafią właściwie rozeznać objawy tej
choroby, czasem pojawia się – w związku z tym, że narzeczony
lub narzeczona są ukochanymi osobami – zaprzeczenie lub wyparcie znaczenia dostrzeżonych symptomów lub też pojawia się
pragnienie uratowania bliskiej osoby.

Ingerencja osób trzecich
Początek życia małżeńskiego jest okresem bardzo aktywnym i dynamicznym. Małżonkowie określają swoją tożsamość społeczną,
zawodową, siebie jako pary. Uczą i poznają się nawzajem w nowych sytuacjach, układają swój wewnętrzny świat. Równocześnie
nakreślają granice zewnętrzne swojego małżeństwa, czyli ustalają,
jak będą wyglądały ich relacje z rodzicami, z rodzeństwem, z dalszą rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi w pracy itd. Początkowy etap związku to także czas, w którym pojawi się wiele sytuacji,
w których małżonkowie zostaną postawieni przed decyzją, wobec
kogo trzeba być lojalnym – wobec małżonka czy też wobec rodziców. Małżeństwu może zagrażać zbyt duże zaangażowanie teściów
z obu stron – kiedy się wtrącają, kiedy zawsze wiedzą lepiej i nie
pozwalają na podejmowanie własnych decyzji.
W życiu rodziny mogą pojawić się teściowie, którzy nie potrafią się odseparować, a także małżonkowie, którzy nie potrafią od-
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dzielić się od swoich rodziców. „Synkowie mamusi” lub „córeczki
tatusiów” nie potrafią wejść w relacje z małżonkiem, zazwyczaj
uzależniają swoje decyzje od zdania rodzica, konsultują swoje
decyzje małżeńskie, opowiadając szczegółowo o swoim życiu,
włączając rodzica w swoje małżeństwo. Można także do relacji
małżeńskiej włączyć osobę poznaną online – badania pokazują,
że kiedy małżonkowie zaczynają się słabiej komunikować, jedna
ze stron zaczyna szukać relacji interpersonalnych w Internecie.
Znajomości te zwykle dają możliwość wypowiedzenia swojego
zdania, podzielenia się swoimi przeżyciami, zaspokajając potrzebę zrozumienia, bliskości emocjonalnej i akceptacji.
78% zamężnych dorosłych twierdzi, że najbliższą osobą w ich
życiu jest współmałżonek, natomiast u osób w związku nieformalnym na partnera jako najbliższą osobę wskazuje 55%. Jedną
ze wskazywanych osób najbliższych jest także matka, w związku
małżeńskim wymienia ją 6%, a wśród kohabitantów 13%[13].
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2.4
SZANSE
Szansa na miłość
Pośród wielu motywacji, jakie stoją u podstaw małżeństwa,
podstawowe miejsce zajmuje miłość. Można na nią patrzeć jako
na czynnik, który powoduje, że mężczyzna i kobieta myślą o budowaniu wspólnej przyszłości, a w konsekwencji decydują się
być razem. Obok tego wymiaru miłość okazuje się być elementem, który wpływa na rozwój małżeństwa, stanowiąc zaplecze
dla indywidualnego rozwoju osób, które go tworzą. Otwiera na
szereg życiowych aspektów, które wcześniej nie były dostrzegalne. Pozwala wyjść poza obszary, które stanowiły prywatny świat
osoby. Wiąże się z tym szereg korzyści, które służą instytucji samego małżeństwa.
Staje się ono również obszarem dostrzeżenia atrakcyjności
drugiej osoby związanej z wymiarem seksualnym, uczuciowym,
intelektualnym i duchowym.
Miłość w małżeństwie wyznacza dla małżonków nowe cele,
koncentrując się z jednej strony na wspólnych zasobach jakie
posiadają małżonkowie, jak również na tym, co indywidualnie
można podarować drugiej osobie. Rodzi się perspektywa nowego świata, który przekracza prostą sumę światów które wnoszą
małżonkowie. Daje możliwość rozwinięcia siebie (i drugiej osoby) do poziomu nieosiągalnego w pojedynkę.
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Wzajemna komunikacja, związana z relacją intymną, gwarantującą bliskość, bezpieczeństwo i zaufanie, pozwalają widzieć
każdy kolejny dzień jako nową szansę na wspólny rozwój. Poszerza sposób patrzenia na drugiego, zmienia sposób rozumienia siebie i swoich zobowiązań, buduje nowe wzorce odniesień,
okazuje inne przestrzenie w relacji. Staje się alternatywą dla życia logiką koncentrowania się na zyskach, przy jednoczesnym
negowaniu możliwości występowania strat, bierze pod uwagę
mocne, ale i słabe strony osoby. Daje możliwość samorealizacji na wielu płaszczyznach (zaspokojenia potrzeb, ćwiczenia wychodzenia poza siebie i swoje potrzeby), tworzenia nowej jakości
(zarówno w sferze materialnej jak i np. kulturowej) w przestrzeni
relacji dwóch osób, urodzenia i wychowania dzieci. Czas postrzega jako możliwość dla zmiany, choć nie zawsze jest raj, są różne
trudności, nawet kłótnie, ale dobre małżeństwa są właśnie pełne
miłości, zaufania, ostoją, spokojem w tych trudnych czasach.
Doświadczenie miłości małżeńskiej związane jest również
z poczuciem sensu, zapewniając spełnienie, realizację marzeń
i planów, odkrywanie świata z nowej perspektywy oraz stwarzając
możliwość zbudowania z kimś wspólnoty i rodziny, uniknięcia samotności. Chęć obecności przy współmałżonku, towarzyszenia
mu i dzielenia z nim codzienności motywuje do przekraczania
swoich ograniczeń, wad oraz rozwijania elementów, które mogą
wpływać na jakość wspólnego życia. Prowadzi do realizowania
pasji, poznawania ludzi ze środowiska współmałżonka i nawiązywania dobrych relacji. Pozwala widzieć drugiego w procesie
stawania się, uzdalnia do twórczości w relacji małżeńskiej, łamania stereotypów, mitów, wzorców wyniesionych ze środowiska pochodzenia. Małżeństwo zbudowane na różnicy płciowej
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odsłania dotychczas nie znane jednostce perspektywy życia.
Prowadzi do odkrywania siebie i swoich potrzeb w kontekście
obecności przy drugim. Widzi zróżnicowanie jako szansę, gdzie
rodzina może być postrzegana jako poligon, na którym uczymy
się kochać bliźniego z jego kaprysami, lękami i po prostu grzechem. To tutaj człowiek będzie się uczył kochać tego, kogo spotka
na ulicy, pracy, czy w życiu codziennym.
Miłość zakotwiczona w intymności relacji małżeńskiej wpływa na wzajemne zaufanie małżonków do siebie, uczy patrzenia
na życie z perspektywy potrzeb drugiego oraz uczy wzajemności
w codziennych relacjach. Otwiera małżonków na rodzicielstwo.
Miłość wpływa na bezpieczeństwo i trwałość relacji małżeńskiej.
Wychodząc od założenia „na zawsze”, wyróżnia małżeństwo od
każdej innej relacji osobowej, daje szansę rozwoju, prowadzi do
pełnego przeżycia swojego powołania z kimś u boku.

W jakich sytuacjach małżonkowie oceniający
małżeństwo jako udane i satysfakcjonujące
otrzymują wsparcie współmałżonka?
II etap badania „Projekt rodzina”
w chwilach radosnych

•
•
•

obecność przy narodzinach,
awans w pracy,
podczas egzaminu na studiach,
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•

w czasie zmiany pracy, pomaga mojej rodzinie, we wszystkich sytuacjach, w wielu sytuacjach, poza rzeczami związanymi z wiarą i czasem światopoglądem – różnimy się w tych
kwestiach,

w chwilach trudnych

•
•
•

gdy dotyka mnie śmierć bliskich osób,
w czasie pobytu w szpitalu,
w utracie zdrowia, kiedy ktoś z rodziny odejdzie.

w sytuacjach, które przekraczają nasze siły

•

•

•
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w każdej sytuacji kryzysowej mogę polegać na mężu, w niepełnosprawności, w trudnościach w relacjach z innymi, zawsze w sytuacjach trudnych, przełomowych.
w bardzo wielu codziennych sytuacjach, poza tym kilka
miesięcy temu zdiagnozowano u mnie dosyć poważną chorobę przewlekłą i mój mąż był i nadal jest dla mnie ogromnym wsparciem, jego troska, wiara w to, że sobie poradzimy
i że ta choroba to przecież nie koniec świata pomagają mi
przejść przez trudniejsze momenty,
gdy pojawią się trudności ekonomiczne.

Małżeństwo TAK/NIE. W którą stronę?

w porażkach

•
•
•
•
•

zarówno w edukacji jak i w pracy zawodowej, a także w sytuacjach będących wynikiem moich wyborów i zachowania,
kiedy jest mi smutno tak po prostu,
kiedy czegoś się boję, kiedy mam trudności w pracy czy na
studiach.
nie ma sytuacji, w której nie mogłabym liczyć na swojego męża.
wsparcie otrzymuję wtedy, kiedy go potrzebuję, a mąż jest
w stanie mi je zapewnić (np. sam nie jest w trudniejszej sytuacji), gdy mam nieporozumienia z innymi.

w codzienności

•
•
•

•
•
•

gdy są problemy z dziećmi, w rozterkach rodzicielskich,
w wychowaniu i opiece nad dzieckiem,
gdy sobie z czymś nie radzę i gdy poproszę o pomoc, w podjęciu ważnej decyzji,
rozwiązywanie problemów, które pojawiają się w rodzinie,
w zasadzie w każdej, jeśli poproszę o takie, codziennych,
zwyczajnych,
w mniejszych i większych sprawach, w pracy,
w codzienności, bo jesteśmy w niej razem – jeśli zwrócę się
o wsparcie albo mąż zauważy, że go potrzebuję,
w planowaniu budżetu, w zwykłych obowiązkach, pilnowanie opłat, zabezpieczaniu codzienności i przyszłości,
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w rozwoju i pasjach

•

•

w szalonych pomysłach w organizowaniu wypoczynku,
a także kiedy chcę rozwijać swoje pasje czy jestem zmęczona
opieką nad dzieckiem,
w działalności społecznej, w tzw. dołach, w trudnościach
w pracy, w nauce nowych umiejętności, realizowaniu pasji,
w działalności społecznej.

kiedy potrzebne jest przytulenie

•

•

wtedy, gdy go potrzebuję, gdy nie wiem co zrobić, gdy czuję się niepewnie, boję się czegoś, kiedy jest naprawdę źle to
mogę na niego liczyć,
w przypadkach sytuacji stresowych; przed ważnymi wydarzeniami; kiedy jest bardzo zdenerwowany, w trudnych
emocjach, gdy odczuwam jakiś niepokój, gorsze samopoczucie, rozterki emocjonalne, poczucie samotności, kiedy
mam zły nastrój.

Małżonkowie nisko oceniający swoje małżeństwo jako udane i satysfakcjonujące (1-4), deklarowali, że nie doświadczają wsparcia
od współmałżonka lub też sporadycznie w określonych sytuacjach.
„Nigdy nie miałam wsparcia mojego męża, nie otrzymuję, teraz nie
otrzymuję, gdy mi smutno z powodów zewnętrznych, pozarodzinnych, żadnego wsparcia nie mam, nie pamiętam takiej sytuacji”.
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Sonda internetowa
Na portalu Stacja7 przeprowadziliśmy dodatkowo w dniach 16-18
października sondę. Zawarliśmy w niej pytanie „Czy warto wchodzić w małżeństwo?” oraz prośbę do małżonków o ocenienie, na
ile swoje małżeństwo uważają za udane i satysfakcjonujące.
Przez 3 dni uzyskaliśmy 622 odpowiedzi od naszych czytelników. Zdecydowana większość z nich (86% badanych) odpowiedziała na oba zadane w sondzie pytania.
Czy warto wchodzić w małżeństwo?
Na pierwsze z pytań – „Czy warto wchodzić w małżeństwo?” –
można było wybrać jedną z pięciu odpowiedzi: Zdecydowanie
tak / Raczej tak / Nie mam zdania, waham się / Raczej nie / Zdecydowanie nie. Na to pytanie odpowiedziały 594 osoby.
W odpowiedzi na pytanie „czy warto wchodzić w małżeństwo” wyraźna większość ankietowanych odpowiedziała „Zdecydowanie tak” (82,32% odpowiadających). Mniej stanowczo,
ale nadal pozytywnie na to pytanie odpowiedziało 10,10% ankietowanych, udzielając odpowiedzi „Raczej tak”.
Niespełna 2% osób ocenia, że raczej nie warto, a nieco ponad 2%, że zdecydowanie nie warto wchodzić w małżeństwo.
Niecałe 3% osób nie ma swojego zdania na ten temat bądź
waha się z odpowiedzią.
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Wykres 2. [SONDA] Czy warto wchodzić w małżeństwo?

Na ile oceniasz swoje małżeństwo jako udane i satysfakcjonujące?
W drugim pytaniu poprosiliśmy osoby w małżeństwie o ocenienie, na ile ich małżeństwo jest udane i satysfakcjonujące. Pomocą w odpowiedzi na to pytanie była skala od 1 do 10, gdzie 1
oznaczało najniższą, a 10 najwyższą satysfakcję. W tym pytaniu
uzyskaliśmy 537 odpowiedzi.
Także w tym pytaniu duża część ankietowanych pozytywnie wypowiada się na temat małżeństwa. Niespełna połowa,
47,30%. ocenia swoje małżeństwo jako udane i satysfakcjonujące na maksymalną z podanej skali liczbę punktów. Wysoko
plasują się także oceny 9/10 – 16,76%. oraz 8/10 – 12,66% odpowiedzi. 7,82%. badanych ocenia swoje małżeństwo na 4 lub
mniej punktów w skali 1-10.
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Wykres 3. [SONDA] Jeśli jesteś w małżeństwie, na ile oceniasz swoje małżeństwo jako udane i satysfakcjonujące?

Ciekawostki
•

•

•

Wśród osób, które nie mają swojego zdania na temat czy
warto wchodzić w małżeństwo aż 75% ocenia swoje małżeństwo na 4 lub mniej punktów we wspomnianej 10-stopniowej skali. Tylko jedna osoba, która udzieliła odpowiedzi
„nie mam zdania, waham się” na pytanie, czy warto wchodzić w małżeństwo, ocenia swoje małżeństwo jako udane
i satysfakcjonujące na 8/10.
W grupie osób, uważających, że raczej nie warto wchodzić
w małżeństwo, średnia ocena satysfakcji z małżeństwa wynosi 3/10.
80% ankietowanych w tej grupie ocenia także swoje małżeństwo jako udane i satysfakcjonujące na zaledwie 1 punkt
w 10-stopniowej skali.
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•

•

•

•

•
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W licznej grupie osób, które sądzą, że zdecydowanie warto
wchodzić w małżeństwo (82% ankietowanych) średnia ocena
małżeństwa jako udanego i satysfakcjonującego wynosi 8,99.
Na pytanie dotyczące oceny satysfakcji małżeńskiej nie
odpowiedziało w sondzie 81 osób. W tej grupie przeważa
jednak liczba odpowiedzi, że zdecydowanie warto (67,90%)
lub raczej warto wchodzić w małżeństwo (14,81%).
W grupie osób, które oceniają swoje małżeństwo najniżej
jako satysfakcjonujące i udane (na 1 lub 2 punkty na 10
możliwych), blisko połowa ankietowanych (47,62%) uważa,
że raczej nie warto lub zdecydowanie nie warto wchodzić
w małżeństwo.
Co ciekawe, w tej samej grupie, mimo niskiej oceny satysfakcji małżeńskiej, 28,5% ankietowanych uważa, że zdecydowanie warto lub raczej warto decydować się na małżeństwo.
Wśród osób, które nie odpowiedziały na pytanie dot. satysfakcji małżeńskiej 11% ankietowanych uważa, że nie warto
lub zdecydowanie nie warto wchodzić w małżeństwo. W grupie małżonków, którzy odpowiadali na pytanie o satysfakcję,
liczba ankietowanych, którzy uważają, że nie warto lub zdecydowanie nie warto wchodzić w małżeństwo, wynosi 4,21%.
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Rozwój człowieczeństwa
w małżeństwie
Wejście w małżeństwo daje możliwość rozwoju na różnych
płaszczyznach. Wspólnym odniesieniem dla nich jest człowieczeństwo, które rozumieć można jako cechę, która wyróżnia
indywidualnego człowieka spośród całego stworzonego świata.
Mężczyzna i kobieta w wielu swoich aktywnościach odnoszą się
do człowieczeństwa, które wpływa na sposób i jakość ich życia.
Bycie człowiekiem warunkuje możliwość wejścia w małżeństwo.
Samo małżeństwo wpływa również na realizację człowieczeństwa w wymiarze indywidualnym, relacyjnym oraz związanym
ze szczególną perspektywą, jaką jest rodzicielstwo.
Małżeństwo staje się również szczególną przestrzenią dla
kształtowania swojego człowieczeństwa w życiu relacją z drugim. Pozwala na rozwinięcie siebie (i drugiej osoby) do poziomu nieosiągalnego w pojedynkę. Małżeństwo zapewnia rozwój
osobisty; poczucie spełnienia; realizację marzeń i planów; odkrywanie świata z nowej perspektywy. Dotyka aspektów zewnętrznych, jak również wpływa na sposób przeżywania siebie
w perspektywie bycia dla drugiego. Wskazać można na gotowość
przepracowania swoich wcześniejszych nawyków, przyzwyczajeń czy też przyjętego stylu życia. Daje przestrzeń nowości, która
staje się szczególną szansą dla rozwoju w wymiarze osobistym,
jak i wspólnotowym. Często mówi się o początkach małżeństwa
jako o momencie wejścia na nową drogę życia, co otwiera wiele
nowych, nieznanych dotychczas możliwości. Małżeństwo daje
szansę na rozwój siebie jako człowieka, dojrzewanie do nowych
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ról, coraz większy rozkwit miłości, bliskości, jedności w związku
z drugą osobą, dążenie do wspólnych celów.
Szczególną nowością w perspektywie małżeństwa jest wymiar prokreacji, gdzie mężczyzna i kobieta doświadczają możliwości wyjścia poza dotychczasowe „my”. Otwiera ich to na
szereg doświadczeń, które dotychczas funkcjonowały jedynie
jako możliwości. Wymiar ich relacji staje się bardzo konkretny
poprzez odniesienie do dziecka. Staje się ono zewnętrznym adresatem miłości małżeńskiej oraz jej uczestnikiem. Intymność
małżonków zostaje wzbogacona o przeżycia, które pozwalają im
rozpoznać w sobie kogoś więcej niż tylko biologicznego dawcę życia. Małżeństwo poszerza się na wymiar bycia rodziną, co
stwarza dla małżonków nowe możliwości rozwoju i pozwala
szerzej rozumieć siebie.

Dobre doświadczenia
wzorców rodzinnych
Człowiek kształtowany jest przez doświadczenia, które nabywa
w ciągu całego swojego życia. Jedną z przestrzeni, mających znaczący wpływ na historię ludzkiego życia, są pozytywne wzorce
wyniesione z domu rodzinnego. Są naturalnym punktem odniesienia, który pomaga budować historię życia. Ich znaczenie jest
zależne od momentu, w którym człowiek po nie sięga. W pierwszych latach życia pomagają w rozumieniu rzeczywistości i pomagają w stawaniu się dorosłym, budowaniu wizji życia i dokonywaniu wyborów. Z chwilą wchodzenia w małżeństwo stają się
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budulcem, który można wykorzystać do konstrukcji wzajemnych odniesień i odkrycia ról, jakie związane są ze wspólnym
życiem. Stanowią zaplecze, dzięki któremu droga małżeńska
i rodzinna staje się bogatsza. Mają również znaczenie integrujące nową rzeczywistość życia małżeńskiego z tradycjami rodzinnymi, które właściwie odczytane i wykorzystane poszerzają
wizję relacji małżeńskiej.
Związane są z konkretnymi osobami i mogą dotyczyć pełnienia ról rodzinnych, jak i sposobu radzenia sobie z wyzwaniami jakie człowiek napotyka w całym swoim życiu. Dotyczą
codzienności i błahych sytuacji z nią związanych, jak również
stają u podstaw ważnych decyzji mających wpływ na funkcjonowanie małżeństwa i rodziny. Pozytywny wzorzec może dotyczyć sposobu bycia matką, żoną, ojcem, mężem, ale również
związany jest szerzej ze sposobem w jaki funkcjonuje wspólnota
małżeńska i rodzinna. W małżeństwie można wykorzystać wypracowane sposoby świętowania, realizacji różnego rodzaju aktywności i pasji, które wpływają rozwijająco na funkcjonowanie
osób je tworzących.

Różnorodność stylów życia rodzinnego
Małżeństwo jest zbudowane na relacji mężczyzny i kobiety, którzy
wnoszą poza innością jaką stanowią jako odrębne osoby, różny
sposób rozumienia i przeżywania codzienności. Ta różnorodność
pozwala w konsekwencji mówić o różnych stylach życia małżeńskiego i rodzinnego. Są one formami codziennych zachowań jed-

nostek wynikających z uwarunkowań społecznych i kulturowych.
Choć wszystkie one odwołują się do istoty małżeństwa, rozumianego jako związek mężczyzny i kobiety stanowiący czynnik stabilizujący ład prawny w społeczeństwie, dają szerokie
możliwości na realizację samych małżonków, jak i pozostałych
członków rodziny. Stąd też choć mówimy o jasno określonej
przez prawo instytucji małżeństwa, nie zawężamy jej do jakiegoś
jednego słusznego stylu życia. Wręcz przeciwnie, małżeństwo,
w którym spotykają się dwa różne światy osób je tworzących,
stanowi przestrzeń dla rozwoju i kreatywności. Styl przeżywania życia małżeńskiego i rodzinnego związany jest z bogactwem
osobowości małżonków, środowiskiem z jakim się identyfikują
oraz doświadczeniem zaczerpniętym z rodziny pochodzenia.
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Jakiego wsparcia
potrzebuje małżeństwo?
Przedstawiliśmy respondentom do wyboru pięć obszarów
wzmacniających szanse na powodzenia małżeństwa.

Wykres 4. Co wspiera małżeństwo?

Najwyżej, bo przez 37% uczestników, została oceniona kategoria psychoedukacja o bliskich związkach. Daje ona możliwość
zaznajomienia się z ogólnymi zasadami i procesami funkcjonowania w bliskim związku. Bliski związek jest rozumiany jako
ten pozwalający na doświadczenie intymności, poczucia więzi
i doświadczenia szczęścia. Psychoedukacja pozwala na indywidualne spojrzenie na siebie, podjęcie refleksji nad sobą i współmałżonkiem, a także umożliwia samodzielne wprowadzenie
rozwiązań poprawiających relacje w swoim związku.
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Kolejnym obszarem, wskazanym przez 27% badanych, był
dostęp do pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.
Niekiedy rozwiązanie kryzysu w małżeństwie wymaga pomocy
specjalistycznej, ponieważ małżonkowie nie mają takich zasobów, by mogli sobie poradzić sami. Życie rodzinne związane jest
z kryzysami, jedne są wpisane w cykl rozwoju rodziny np. urodzenie dziecka, żałoba, inne wydarzają losowo np. zdrada małżonka lub urodzenie chorego dziecka. Małżonkowie potrzebują
wsparcia krótkoterminowego lub kilkuletniej terapii.
Znaczenie polityki prorodzinnej zostało docenione przez
14% respondentów. Działanie państwa poprzez wykorzystanie
różnych narzędzi takich jak na przykład normy prawne, chroniące małżeństwo i jego trwałość oraz inne wspierające zadania
rodziny jest znaczącym wsparciem tworzącym właściwe warunki do rozwoju rodziny.
Egalitarność małżonków była istotna dla 12% osób. Równość małżonków względem samych siebie buduje w związku
kulturę szacunku. Przekonanie o tym, że każda ze stron ma takie same prawa i obowiązki względem drugiej osoby, umożliwia
dialog i rozwój każdego członka rodziny.
Najmniejsze znaczenie przyznano posiadaniu doświadczenia życia w szczęśliwej rodzinie, tę kategorię wskazało 10%.
Małżonkowie wychowujący się w swoich rodzinach generacyjnych, w których doświadczały poczucia bezpieczeństwa, były
akceptowane i doświadczały miłości, wchodzą w związek małżeński z większymi zasobami, niż osoby których dzieciństwo
przebiegało w rodzinie dysfunkcyjnej.
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„…Tam, gdzie małżeństwo ulega przemianie, gdzie ze wspólnoty
pracy powstaje wspólnota uczuć, tam uczucia stają się pracą. Miłość, tak jak ona się objawia w warunkach nowoczesności, nie jest
tylko wydarzeniem jednorazowym, lecz czymś, o co nam trzeba
codziennie walczyć. I to nie tylko w dobrych lub złych czasach,
lecz również wbrew przestrzeniom wolności, wbrew wynikającym z nich niepewnościom i przymusowym porozumieniom typowym dla nowoczesnego społeczeństwa. Wymaga to połączenia
anielskiej cierpliwości z wysoką tolerancją na frustrację. Oznacza mozolną pracę negocjacyjną, nierzadko z towarzyszącymi jej
turbulencjami, rodzaj konferencji na szczycie w miniaturze i na
czas nieokreślony. Przy czym dodatkowym obciążeniem jest to, że
oboje zainteresowani dzięki długoletniej praktyce doskonale znają
słabości, miejsca wrażliwe i krytyczne punkty partnera.”
U. Beck, E. Beck-Gernsheim, „Całkiem zwyczajny chaos miłości”

[1] Ograniczenia prawne tzw. przeszkody do zawarcia małżeństwa reguluje Kodeks Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego lub
w zakresie prawa kościelnego Kodeks Prawa Kanonicznego.
[2] Pew Research Center, 9834 dorosłych Amerykanów zostało
przeprowadzone online od 25 czerwca do 8 lipca 2019 r.
https://www.pewresearch.org/social-trends/2019/11/06/marriage-and-cohabitation-in-the-u-s/. W badaniu wzięło udział
9834 dorosłych Amerykanów.

[3] W przypadku kobiet możliwe jest to po ukończeniu 16 r.ż.
[4] M. Rys.
[5] Np. osobowość zależna, narcystyczna, borderline, osobowość dyssocjalna, histrioniczna.
[6] CBOS Komunikat z badań. Przemoc i konflikty w domu,
Warszawa, nr 48/19 2019.
[7] Na skali stresu opracowanej przez Holmesa i Rahe’a, rozwód
znajduje się na miejscu drugim tuż po śmierci współmałżonka,
ślub znajduje się na piątym miejscu.
[8] CBOS, Komunikat z badań, Stosunek Polaków do rozwodów,
Warszawa, Nr 7/2019.
[9] CBOS, Komunikat z badań, Wyjazdy Polaków do pracy za
granicę, Warszawa, Nr 140/2019.
[10] CBOS, Komunikat z badań, Ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych, Warszawa, Nr 123/2020.
[11] GUS, Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, Warszawa 2018.
[12] CBOS, Komunikat z badań, Mężczyźni i kobiety w domu,
Warszawa, Nr 127/2018.
[13]Pew Research Center, 9834 dorosłych Amerykanów zostało
przeprowadzone online od 25 czerwca do 8 lipca 2019 r.
https://www.pewresearch.org/social-trends/2019/11/06/marriage-and-cohabitation-in-the-u-s/. W badaniu wzięło udział
9834 dorosłych Amerykanów.
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CZĘŚĆ III

od
ekspertów
wzięte

Rozmowa, rozmowa
i jeszcze raz rozmowa
Iga i Konrad Grzybowscy są małżeństwem z 8-letnim
stażem, oczekują narodzin swojego czwartego dziecka. Dwójka ich najstarszych dzieci zmaga się z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA). Poznali się w Ruchu
Czystych Serc, a dziś sami podejmują posługę ewangelizacyjną, prowadząc Fundację Ster na Miłość. Spotykają się z młodymi w szkołach i na uczelniach, posługują na rekolekcjach, prowadzą spotkania i kursy
dla narzeczonych, małżonków i rodziców.

Na stronie Fundacji piszecie krótko o tym, jak zakochaliście
się w sobie i odkryliście pierwszy powód do kłótni: „ja jestem
mężczyzną a ona kobietą”. Chciałoby się zapytać: o co jeszcze
warto się pokłócić, zanim się wejdzie w małżeństwo?
Iga Grzybowska: Ja bym powiedziała raczej nie o co warto się pokłócić, ale o czym warto rozmawiać. Nie zawsze
musi od razu dochodzić do kłótni. To, o czym dobrze porozmawiać, a co może wywołać kłótnie, to chociażby różnice płciowe. Inaczej przecież jako kobiety i jako mężczyźni
postrzegamy rzeczywistość. Drugi temat to na pewno nasze
oczekiwania i potrzeby.
Konrad Grzybowski: Ja myślę, że po prostu trzeba jak najwięcej rozmawiać, a siłą rzeczy – jeśli dużo się rozmawia, to
jest też większe prawdopodobieństwo, że pojawi się konflikt,
bo po prostu będziemy widzieć coraz więcej różnic między
sobą. Natomiast dobrze mieć na uwadze, żeby to jednak
była rozmowa, a nie kłótnia dla samej kłótni. Rozmowa daje
szansę na przepracowanie odkrywanych przez nas różnic.
One mogą być związane z naszą płcią, ale też z temperamentem, osobowością, z naszym językiem miłości, z naszym pochodzeniem, z wychowaniem. Mogą też dotyczyć sytuacji
bardzo prozaicznych.
Tematów do przegadania jest rzeczywiście bardzo dużo.
W ramach Projektu Rodzina przygotowaliśmy kilkaset pytań, które można sobie zadać przed ślubem – najpierw indy-
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widualnie, potem w parze – żeby lepiej się poznać, zobaczyć
w czym się różnimy, co mamy do przepracowania. Zgodzicie
się, że – siłą rzeczy – nie jesteśmy w stanie przygotować się do
tego stopnia, by naprawdę nic nas w małżeństwie nie zaskoczyło. Życie jest nieprzewidywalne, jesteśmy tylko ludźmi. O czym
w takim razie rozmawiać, jak rozmawiać, żeby mieć pewność, że
to, co tworzymy, to będzie trwała, wierna relacja na całe życie?
Konrad: Myślę, że szczególnie ważny jest temat wartości.
One będą mieć wpływ na wszystkie sytuacje. Nie jesteśmy
w stanie przewidzieć, co będzie gdy np. któreś z nas straci
pracę, a będziemy mieć kilkoro dzieci i kredyt. Ale znając
swoje wzajemne wartości, będę mógł mieć np. pewność, że
powiedzmy moja dziewczyna, a w krótce żona, w tej sytuacji
będzie chciała zachować się uczciwie. Jeśli będę wiedział,
że jest osobą wierzącą, tak jak ja, to będę mógł mieć pewność, że w takiej sytuacji kryzysowej się nie załamie, ale będzie miała też ufność w Panu Bogu. To automatycznie daje
większe poczucie bezpieczeństwa przy drugiej osobie, kiedy
wiem, jak ona się zachowa chcąc postąpić zgodnie z wyznawanymi przez siebie wartościami. Sytuacje będą nieprzewidywalne, ale kiedy znamy swój system wartości, mogę przewidzieć, jak postąpi mój przyszły małżonek.
Iga: Moim zdaniem bardzo ważne jest też określenie celu,
do którego dążymy. Młodzi ludzie nierzadko mówią sobie
już na starcie, czy już w narzeczeństwie: „jak nam nie wyjdzie, to się rozstaniemy”. Tu powinna się zapalić czerwona
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lampka, czy ja na pewno chcę budować z taką osobą związek
na całe życie. Jeśli ktoś bierze pod uwagę opcję odejścia, to na
czym właściwie my się opieramy? Do czego zmierzamy? Żeby
mieć pewność, że relacja będzie trwała, kluczowa jest decyzja,
że chcemy takiej relacji, że chcemy być razem na zawsze.
My posługujemy małżeństwom w kryzysach i zdarza się nierzadko, że jeden, nawet niepozorny może konflikt, powoduje,
że ludzie uważają, że powinni się rozstać i ułożyć sobie życie
z kimś innym.
Konrad: I ile razy zdarza się, że wchodzą w inne małżeństwo i osoba jest inna, a problemy są te same.
Można powiedzieć, że bycie z jedną osobą całe życie daje
pewnego rodzaju wygodę: przechodzimy tylko raz kolejne
problemy, idziemy do przodu i nie ma ryzyka, że z kimś innym będziemy je przerabiać znowu od początku.
Iga: Kondzik to nawet przyznaje, że on się cieszy, że ma tylko jedną żonę! (śmiech)
Konrad: Bo tak jest! Od razu przypomina mi się ta anegdota, jak zapytano pewne starsze małżeństwo, jak udało im się
tyle lat wytrwać w miłości i wierności. I jedno z nich powiedziało, że wychowali się w czasach, kiedy zepsute rzeczy się
naprawiało, a nie wyrzucało, by za chwilę kupić nowe. Kiedy
coś naprawiamy, to też lepiej to poznajemy. Poza tym – kie-
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dy kość się złamie i zaczyna się zrastać, to w tym miejscu,
gdzie się ona zrasta, jest też silniejsza. Tak samo jest w małżeństwie: każdy kryzys sprawia, że jeśli przejdziemy przez
niego razem, małżeństwo staje się mocniejsze.
Nas bardzo do siebie zbliżyła choroba naszych dzieci, z którą musieliśmy się zmierzyć. Dziś widzimy, że nasze małżeństwo wyszło z tego obronną ręką, ale trzeba zauważyć, że było
w tym nasze duże zaangażowanie i chęć.
Iga: Zjednoczył nas wspólny wróg.
Konrad: A znamy małżeństwa – także te ze środowiska mierzącego się z tą chorobą – i widzimy wyraźnie, że choroba
dzieci najzwyczajniej uwypukliła dotychczasowe trudności
małżeńskie. Efekt był taki, że rodzice odsuwali się od siebie,
bo mieli za sobą nieprzepracowane problemy w relacji małżeńskiej, a w obecnej sytuacji skupili się tylko na tym, jak
pomóc dziecku, zapominając całkowicie o sobie.
Iga: Dokładnie to samo można było zauważyć w pandemii
w minionym roku. Małżeństwa, które miały ze sobą dobrą
relację – cieszyły się, że mogą spędzić więcej czasu razem,
być ze sobą. A tam, gdzie były już jakieś zaniedbania, małe
problemy – okazało się, że ludzie nie są w stanie ze sobą wytrzymać i zrobią wszystko, żeby tylko nie pracować zdalnie.
To też pokazuje zaangażowanie w związek.

189

Każdy kryzys sprawia,
że jeśli
przejdziemy przez niego

razem,

małżeństwo
staje się
mocniejsze.

A czy kluczem do zbudowania trwałej relacji jest takie
otworzenie się na siebie nawzajem, by mówić sobie absolutnie wszystko? Czy zaufanie można zbudować tylko jeśli nie
mamy przed sobą tajemnic?
Iga: Wydaje mi się, że w tej kwestii trzeba zastanowić się, na
jakim poziomie jest nasza relacja. Nie chodzi o to, by powiedzieć wszystko, bo wszystkiego sobie nie powiemy – każdy
z nas ma gdzieś w sercu skryte tajemnice, którymi nie chce
się dzielić. Możemy jednak porozumiewać się na poziomie
banałów, ale dobrze jest zastanowić się, czy w ogóle schodzimy na głębszy poziom – poziom uczuć, tego, co mam
w duszy. Jeśli relacja jest na takim poziomie, że nie boję się
rozmawiać z drugą osobą z głębi serca, to wtedy taka relacja
nie ma przed sobą tajemnic.
Konrad: A ja bym zapytał, co to znaczy „mówić sobie
wszystko”, bo gdybym ja wiedział wszystko o mojej żonie,
co ona robi, co czuje, co myśli – to bym zwariował. Dlatego
też chwalę Pana Boga za wszystkie przyjaciółki mojej żony,
bo ona ma dzięki temu przestrzeń, by z siebie wszystko wyrzucić. I nie chodzi o to, że nie chcę jej słuchać, ale jest wiele sytuacji, w których ja jej po prostu jako mężczyzna nie
zrozumiem. I kolejne wyjaśnienie – nie mówię, że warto ze
wszystkimi przyjaciółkami rozmawiać o problemach małżeńskich. Po prostu nie byłoby dobrze, gdybym to ja był
taką „psiapsią” mojej żony. Ona powinna wiedzieć, że może
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mi powiedzieć o wszystkim – oczywiście. Ale jeśli chce
koniecznie z kimś przedyskutować, czy ma kupić piżamkę
w dinozaury czy w Ninjago, to tą osobą nie muszę być ja.
Iga: Zwrócę jeszcze uwagę na jedną rzecz. Dobrze jest, kiedy
młodzi ludzie nie tylko się kochają, ale też zwyczajnie się
lubią, są przyjaciółmi, lubią spędzać ze sobą czas. My często dostrzegamy, że śmieszą nas te same rzeczy, że lubimy
kabarety, że mamy coś takiego wspólnego dla siebie. My po
prostu lubimy spędzać ze sobą czas, nierzadko tęsknimy za
sobą, chociaż pracujemy oboje w domu. Jednocześnie bardzo ważne jest, by mieć jakąś autonomię, swoją przestrzeń.
Ile razy widzimy pary, gdzie jedna z osób przyznaje, że nie
ma przestrzeni, by się rozwijać, by robić coś dla siebie –
można odnieść wrażenie, że trochę się duszą.
To o czym mówicie, widać także w wynikach ankiety, jaką
przeprowadziliśmy. Wiele osób jako słabą stronę małżeństwa
wymieniało obawę o brak niezależności, o stracenie jakiejś
części siebie.
Konrad: Aczkolwiek na pewno w małżeństwie trzeba coś
stracić. Nie jest tak, że będziemy dwoma satelitami krążącymi wokół siebie, które nie wchodzą sobie w drogę. Nie mogę
być kawalerem w małżeństwie – wychodzić sobie wieczorami
gdzie chcę, robić, co chcę. Wiadomo, że potrzebujemy przestrzeni, ale małżeństwo też wymaga pewnego oddania, rezygnacji. Oczywiście nie można też przesadzić w drugą stronę,
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że ja teraz dla żony będę wszystko robił, będę skakał wokół
niej 24 godziny na dobę, chodził z nią zawsze na zakupy.
Iga: Choć oczywiście bliskość jest bardzo ważna i dobrze
jest nie zaniedbać relacji pod tym względem. O randkach
trzeba pamiętać także po ślubie!
Konrad: Tak, bo randki nie są tylko po to, żebyśmy się
przygotowali do ślubu. Każda randka nas spaja i prowadzi
w relacji – również małżeńskiej. Ona rzeczywiście ma służyć
temu, że lepiej się poznajemy, a to jest bardzo ważne przed
ślubem – choć przecież w małżeństwie też warto się coraz
lepiej poznawać. Natomiast randki są też po to, by pielęgnować to, co już wypracowaliśmy.
Iga: My się śmiejemy, że jak randka, to nieważne gdzie, ale
ważne, że razem. Nawet jeśli ma być to zaparzenie sobie
w kubku czekolady i wyjście przed blok.
Podkreśliliście kolejny raz, jak ważne jest „spajanie” w związku. Jak w takim razie mądrze ze sobą rozmawiać, by mimo
różnic – które nierzadko są nie do przeskoczenia – mieć poczucie, że jesteśmy jednością?
Iga: Myślę, że fundamentem jest tutaj decyzja „chcę dobra
dla drugiej osoby”. My możemy się pokłócić, ale jeśli w sercu patrzę na drugą osobę i myślę „kocham Cię, chcę dla Ciebie dobra, wybrałem Cię by iść z Tobą przez życie” to jest to
początek wyjścia z egoizmu, zrozumienia siebie nawzajem
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i jedności. To jest trudne, owszem. To wymaga ciągłej pracy nad sobą. Powiedziałabym wprost: jeśli jesteś w związku,
cały czas patrz, w czym możesz jeszcze stać się lepszym człowiekiem, jak możesz obdarować tę drugą osobę miłością.
Konrad: Cały czas trzeba też badać naszą relację, weryfikować,
na jakim jest poziomie, zastanawiać się, czy chcemy, by ona wyglądała właśnie tak, jak wygląda, czy coś trzeba zmienić.
Jak rozmawiać, żeby tworzyć jedność? Na trudne tematy na
pewno nie można rozmawiać w emocjach i nie z założeniem,
że druga osoba chce mi dopiec. Jeśli będę zakładać, że druga
osoba chce mnie tylko wypunktować i mi dokuczyć, to z takim podejściem nie ma szans na otwartość, bo przyjmiemy
jedynie pozycję obronną. W tak funkcjonującej relacji nie
da się zbudować jedności. Ale kiedy zrezygnujemy z siebie,
otworzymy się na drugą osobę bez uprzedzeń i przyjmiemy,
że ona też chce dla mnie dobra – wtedy rozmowa jednoczy.
Iga: Moim zdaniem potrzebne są do jedności też codzienne gesty miłości. Jeśli zadba się każdego dnia o takie drobne wyrazy miłości, to nie pojawią się raczej wielkie kryzysy, które są kumulacją jakichś zaniedbań wobec siebie. My
mamy za sobą 8 lat małżeństwa i – tak, miewaliśmy gorszy
czas, ale nie powiedziałabym, że przeszliśmy jakiś duży kryzys. Jeśli dba się o relację codziennie, to ona małymi krokami się wzmacnia. Nawet wczoraj – powiedz, Kondziuś, jaką
ładną karteczkę zrobiłam dla Ciebie wczoraj.
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Konrad: Bardzo ładną.
Iga: Nawet serduszka pokolorowałam na czerwono…
Konrad: …co się do tej pory nie zdarzało, bo zawsze były
długopisem, a teraz – nawet kredki poszły w ruch. To była
wyjątkowa karteczka. Po 8 latach wchodzimy na naprawdę
zaawansowany poziom (śmiech).
Iga: Śmiejemy się, ale takie drobiazgi, dbałość o komunikację, empatia, stawianie ukochanej osoby jako pierwszej przed
sobą to na pewno sprawdzone narzędzia do budowania trwałej relacji. Bardzo często spotykam małżeństwa, które są poranione, zagubione i okazuje się, że ich problemy są wynikową
braku dbania o siebie nawzajem w relacji. Kryzys nie pojawia
się z dnia na dzień, on zawsze narasta przez jakiś czas.
Konrad: I wracamy tu do początku naszej rozmowy: nie da
się przygotować na 100% przed ślubem do małżeństwa, dlatego trzeba nad nim pracować każdego dnia. Małymi kroczkami się poznajemy, dbamy o siebie i miłość rośnie. Kryzys to także zbiór takich małych kroczków i dlatego potem
nie można oczekiwać, że z trudności, które gromadziły się,
przykładowo, dwa lata, wyjdzie się w ciągu tygodnia. Cały
czas musimy dbać o naszą relację.

Rozdział 3.1
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Zwracam tu też uwagę, że gdy młodzi przygotowują się do
ślubu, to wielu z nich szuka jak najszybszych kursów przedmałżeńskich, byle prędzej mieć je za sobą. Tymczasem ci sami
ludzie nierzadko miesiącami się szkolą, wybierają najdroższe
i najlepsze z możliwych kursy biznesowe, żeby dobrze przygotować się do pracy. Chcemy zdobywać certyfikaty i wiedzę,
ale niekoniecznie o małżeństwie. Zapominamy, że i przed ślubem i po ślubie trzeba się cały czas rozwijać i doskonalić.
Iga: Niemniej jednak absolutnie polecamy małżeństwo!
Bywa że i my, prowadzący kursy i szkolenia z komunikacji, sami w tej komunikacji się wykładamy. Ale nie ustajemy w pracy i z przekonaniem i radością stwierdzam, że jest
między nami coraz lepiej!
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300 pytań,

które warto sobie zadać
przed ślubem
Zanim podejmie się decyzję o ślubie, warto dobrze poznać samego
siebie i osobę, z którą zamierza się spędzić życie. Pomocą w tym
poznawaniu się może być zestaw „300 pytań”. Plik przygotowany
w formacie PDF możesz pobrać skanując poniższy kod QR.

Czy małżeństwo może dać człowiekowi spełnienie? Jakie niesie
za sobą mocne i słabe strony? Czy to na pewno droga dla mnie?
Odpowiedzi na te pytania nie są proste, ale konieczne, by podjąć
świadomą i mądrą decyzję o małżeństwie. W tej książce bierzemy
pod lupę plusy i minusy takiej decyzji. Zapytaliśmy o nie czytelników
portalu Stacja7, małżeństwa i ekspertów od relacji. Ich doświadczenia, wyniki badań i wskazówki to konkretna pomoc dla wahających się, czy powiedzieć małżeństwu „tak” czy „nie”.

Często powtarzamy narzeczonym: nie jesteście w stanie się przygotować do małżeństwa. Decyzja o wejściu na tę drogę na całe życie zakłada, że pojawią się trudności. I tu pojawia się pytanie – czy
jesteście na nie gotowi?
~ Marcin Gomułka (Początek Wieczności)
W wolnych związkach jest coś takiego, że jesteś dla mnie najważniejszy „ale”. A w małżeństwie chodzi o to, że jesteś dla mnie najważniejszy i kropka. O tym jest sakrament małżeństwa. Ja ciebie wybrałam i mam największy skarb mojego życia.
~ Anna Hazuka
Jeśli żyję z kimś, chodzimy razem, poznajemy się, poznajemy rodzinę – to szybko się przekonuję, czy to jest osoba dla mnie. Jeżeli się

kochamy, budujemy pomału wspólną przyszłość, to na co czekać?
~ Michał PAX Bukowski (BÓGowscy)

FUNDACJA

MEDIALNA

